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Valokuva: Maschinenfabrik  
Seydelmann KG

Vesantti Oy
Vesantti Oy on elintarviketeollisuutta palveleva maahantuontiyritys. Yrityksen perustivat Antti 
Leppälä ja Vesa Selkämö vuonna 1991, mutta nykyään vetovastuu on jo toisella sukupolvella.

Päämiestemme kädenjälki näkyy ja maistuu mauste- ja 

lisäaineseoksien muodossa lukuisissa markkinoiden suo-

sikkituotteissa. Tuotteet ovat syntyneet asiakkaidemme ja 

päämiestemme kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena. 

Korkeatasoisen tuotevalikoiman lisäksi panostamme 

huoltoon ja varaosiin. Vahvan huolto-osaamisen lisäksi 

meiltä löytyy kattava varaosavarasto takaamaan nopeat 

varaosatoimitukset.

Tuotevalikoimamme koostuu maailmanlaajuisesti johtavien konetoimittajien 

koneista, laadukkaista mauste- ja lisäaineseoksista sekä erilaisista tarvikkeista 

ja materiaaleista. Asiakaskuntamme runko muodostuu liha- ja valmisruokate-

ollisuudesta, mutta kasvavassa määrin myös muusta elintarviketeollisuudesta. 

Kasvavia toimialueitamme ovat mm. leipomo- ja kalateollisuus. Konetarjon-

nassa olemme keskittyneet ensisijaisesti tuotantoprosesseihin, joista meillä on 

paljon kokemusta ja teknologista osaamista. Toimimme useiden tunnettujen 

konetoimittajien yksinedustajana Suomessa. Esimerkkinä mainittakoon Handt-

mann, joka on maailman markkinajohtaja vakuumitäyttölaitteissa ja niiden 

lisälaitteissa.

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

Vesantti - tuotevalikoima www.vesantti.fi
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Valokuva: Inotec

Valokuva: Astech

Huolto ja varaosat
JOUSTAVAN JA ASIANTUNTEVAN HUOLTOPALVELUMME AVULLA VARMIS-

tamme, että asiakkaidemme koneet saavat tarvitsemansa huollon nopeasti. 

Koneiden korjaukset ja huollot teemme pääosin asiakkaan luona, mutta tarvitta-

essa voimme tehdä ne myös omissa tiloissamme Helsingissä. 

Ammattitaitoiset huoltomiehemme ylläpitävät osaamistaan kouluttautu-

malla konevalmistajien tehtailla säännöllisesti. Tarpeen mukaan käytämme 

apunamme muutamia luotettavia alihankkijoita. Ylläpidämme laajaa varaosa-

varastoa, josta löytyy varaosia kaikkiin edustamiimme koneisiin. Varaosavastaa-

vamme seuraa varastoa jatkuvasti ja varmistaa, että tärkeitä osia on aina saata-

villa. Näin voimme reagoida asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman nopeasti.

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 

Martti Raski 

09 5491 6038/ 040 842 3899

Jesse Vesterinen 

09 5491 601

KONEET

Jarno Leppälä 

09 5491 6033 / 0400 318 457 

Niko Nurminen 

09 5491 6000 / 040 583 4776

Pekka Mäyry 

09 5491 6025 / 0400 342 310 

Janne Rauta 

09 5491 6020 / 0400 585 680

KÄYTTÖTEKNOLOGIA

Mika Jylhä 

09 5491 6075 / 040 833 3981

VARAOSAT JA HUOLTO

Jarmo Luukkonen 

09 5491 6090 / 040 661 5363

Keijo Kauppinen 

09 5491 6095 / 040 140 8490

Varaosien tilaukset ja tiedustelut 

040 140 8652 / varaosat@vesantti.fi

Yksityiskohtaiset 
tuote tiedot saat 
tuoteryhmän 
vastaavalta.

Vesantti - tuotevalikoima www.vesantti.fi
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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, kasvispohjaisten tuotteiden ja muiden 
elintarvikkeiden muotoiluun, annosteluun, jauhamiseen, ripusta-
miseen ja pakkaamiseen.

Vuoden 2020 alussa Handtmann Group osti Inotecin, saksalaisen laitevalmis-

tajan, jonka sekoittimet ja makkaranerottelulaitteet ovat oman alansa huippuja.

Handtmann tekee merkittävää yhteistyötä Hollantilaisen Verbufan kanssa, 

jonka Handtmannin vakuumitäyttölaitteisiin liitettävät annostelu- ja muotoilu-

laitteet täydentävät saumattomasti Handtmannin omaa jo valmiiksi kattavaa 

lisälaitevalikoimaa.

Elintarviketeollisuuden ulkopuolella Handtmann tunnetaan luotettavana 

komponenttien toimittajana mm. autoteollisuudessa.

Erittäin tarkka annostelu 
takaa mahdollisimman 
pienen tuotehävikin.

Vesantti - tuotevalikoima www.vesantti.fi
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Handtmann

Vakuumitäyttölaitteet 
eli makkararuiskut 
HANDTMANNIN MAKKARARUISKUINAKIN TUNNETUT 

vakuumitäyttölaitteet ja niihin liittyvät annostelu- ja muo-

toilulisälaitteet tunnetaan erityisesti toimintavarmuudes-

taan ja annostelutarkkuudestaan. Nimestään huolimatta 

makkararuiskut soveltuvat muidenkin tuotteiden annoste-

luun, ja niitä on käytössä kaikilla elintarvikealan sektoreilla. 

Handtmannin laitteiden käyttäminen on helppoa suomen-

kielisen Windows-pohjaisen ohjausjärjestelmän avulla 

VF 600 -sarjan Handtmann-vakuumi-

täyttölaitteet ovat toimineet suunnan-

näyttäjinä jo vuosien ajan. Testattu ja 

todennettu tarkkuus, monipuolisuus 

ja hygieenisyys ovat vertaansa vailla. 

Käyttötarkoituksien kirjo on laaja ja 

sovelluksia löytyy liki loputon määrä.

Kiertotukilaitteen avulla voidaan mak-

karaa ruiskuttaa perinteisellä tavalla 

käsin pöydälle. Menetelmä sopii niin 

isoon kuin pieneenkin tuotantoon.

Handtmann Communication Unit (HCU) mahdollistaa 

tuotannonaikaisen datan keräyksen ja analysoinnin, sekä 

asetusten synkronoinnin eri Handtmannin laitteiden välillä. 

HCU-järjestelmää voidaan täydentää painonhallinnan ja 

tuotannonsuunnittelun lisäosilla. HCU auttaa hyödyntä-

mään Handtmannin laitteiden maksimaalisen tehon sekä 

vähentämään ylipainon kautta tulevan hävikin minimiin.

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

ConPro
ConPro-menetelmällä tuotetaan leväpohjaiseen alginaat-

tiin täytettyä tuotetta. Suoleton suoli on täysin kasvispoh-

jainen ja mahdollistaa hyvinkin pienikaliiberisten tuottei-

den valmistuksen.

VF 600 -sarja

Handtmann  
Communication Unit

Vesantti - tuotevalikoima www.vesantti.fi
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Lisävarusteena saatava poistoilman UVC-käsittely tuhoaa 

mikrobeja tehokkaasti ja turvallisesti. Vaikka pääasiallinen 

tarkoitus on huolehtia koneen sisältä poistuvan jäähdytys-

ilman puhtaus, toimii laite samalla kuin huomaamatta koko 

tilan ilman puhdistuksessa. UVC-tekniikka on luotettua ja 

hyväksi havaittua tekniikkaa, joka ei tarvitse erillisiä lupia, 

eikä vaadi kemikaaleja tai muita tuotteelle herkkiä aineita 

tuotantotilaan. 

HANDTMANNIN VF 800 -SARJA ON KEHITETTY VUOSI-

kymmenien aikana kertyneen kokemuksen pohjalta. Uusin 

ohjaustekniikka ja viimeistelty hygienia takaavat tehok-

kaan, turvallisen ja tarkan tuotannon. Liitettävyys erilaisiin 

lisälaitteisiin on tehty helpoksi ja mahdollistaa saumatto-

man yhteistyön myös linjakokonaisuuksissa.

Lisävarusteena saatavan automaattisen esipesun avulla 

voidaan säästää aikaa ja vaivaa hoitamalla esimerkiksi 

tuotevaihtojen vaatima välipesu ilman laitteen purka-

mista tai roiskeita ympäröivään tuotantoon. Servo-ohjattu 

automaattinen esipesu poistaa tehokkaasti suurimmat tuo-

tejäämät niin suppilosta kuin pesästäkin. Tyypillisesti tämä 

riittää tuotevaihtoon ja esipesuksi varsinaiselle päivän 

päätteeksi tehtävälle pesulle.

HANDTMANNIN JA POLY CLIPIN YHTEISTYÖSSÄ KEHI-

tetty klipsikoneen älykäs ohjaus, Intelligent Filler Clipper 

Interface (IFC), mahdollistaa Handtmannin VF 800 -sarjan 

vakuumitäyttölaitteen ja Poly Clipin FCA-kaksoisuljenta-

laitteiden välisen saumattoman yhteistyön. Odotusaikojen 

minimoimisen ja liikkeiden synkronoinnin ansiosta voidaan 

saavuttaa jopa 10% korkeampi kapasiteetti kuin perintei-

sellä kytkennällä. 

VF 800 -sarja

Synkronoitua ylivoimaa

Lähes kaikki Handtmannin vakuumitäyttölaitteet varus-

tetaan allasvaununkippilaitteella, joka on lisävarusteista 

suosituin. VF 800 -sarjan laitteissa sen hygieenisyyttä on 

parannettu entisestään. Pyöreämpi muotoilu ja erityinen 

tippakaulus nostohaarukassa estävät ulkopuolisten valu-

mien päätymistä tuotteen joukkoon.

Vesantti - tuotevalikoima www.vesantti.fi
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Jauhelihalinjan muodot ovat 
monet, perinteisen jauhelihan 
lisäksi sillä voidaan valmistaa 
erilaisia muotoiltuja jauheli-
hatuotteita, myös kasvipoh-
jaisista proteiininlähteistä!

Handtmann

AL-linjat
HANDTMANNIN AUTOMAATTISET MAKKARANKIERTO-

linjat, tutummin AL-linjat, ovat tehokkaita apuvälineitä 

erilaisten ruokamakkaroiden tuotantoon. Malleja on useita 

eri tarkoituksiin soveltuvia sekä myös yleismalleja, joilla 

onnistuu lähes kaikkien markkinoilla olevien ruokamakka-

ratyyppien valmistaminen yhdellä konetyypillä. Teholuok-

kia löytyy useita kevyistä kiertotukilaitteeseen liitettävistä 

malleista kolmen pillin revolveripäisiin malleihin. Revolve-

ripää lyhentää erityisesti suolenvaihtoon kuluvaa aikaa; 

yhden pillin ollessa tuotannossa, voidaan odottavaan 

pilliin ladata suoli jo valmiiksi.

Handtmann

Lihamyllyt ja  
jauhelihalinjat
HANDTMANNIN VAKUUMITÄYTTÖLAITTEISIIN ON SAA-

tavilla integroitu lihamyllyvarustus. Tällöin jauhatus lopul-

liseen raekokoon voidaan tehdä juuri ennen täyttöä tai 

annostelua, jolloin tuotteen rakenteesta tulee äärimmäisen 

tasainen, ja hienoksi jauhetun tuotteen käsittely on erityi-

sen nopeaa ja hellävaraista. Lihamyllyä voidaan käyttää 

lähes kaikkien lisälaitteiden kanssa. Tyypillisin esimerkki 

on jauhelihalinja, jossa erillinen jauhelihamuotoilija muo-

toilee ja katkoo jauhelihamaton kaupoista tuttuun harkko-

muotoon. Muita tyypillisiä sovelluksia lihamyllylle ovat mm. 

kestomakkarat ja erilaiset korkealaatuiset raakamakkarat. 

Handtmannilta löytyy ratkaisuja myös erilaisiin kasvismas-

sapohjaisiin tuotteisiin, joissa haetaan jauhelihamaista 

ulkonäköä tai halutaan lihamyllyllä saavutettava tasainen 

rakenne ja sekoitus. 

Vesantti - tuotevalikoima www.vesantti.fi
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Handtmann

Annostelulaitteet
Handtmann

Muotoilulaitteet
HANDTMANNIN VAKUUMITÄYTTÖLAITTEESEEN LIITETTÄVÄT ANNOSTE-

lulaitteet ovat monen annostelulinjan sydän. Tarkka mutta hellävarainen ja te-

hokas annostelu on omiaan takaamaan pienen hävikin ja kustannustehokkaan 

tuotannon. Ratkaisuja on monia yksinkertaisista annostelumännistä monipäisiin 

annostelujärjestelmiin. Raakalihatuotteille löytyy suurikaliiberisia leikkaavilla 

terillä varustettuja annostelulaitteita, kun taas vastaavasti leipomoteollisuuteen 

löytyy hellävaraisempia ja kevyempirakenteisia laitteita leipomotuotteille, esi-

merkiksi paahtoleipätaikinan tai gluteenittoman pizzapohjataikinan annosteluun.

HANDTMANNIN MUOTOILULAITTEET SOVELTUVAT 

erilaisille elintarvikkeille oli sitten kyse leipomotuotteista, 

lihasta, kalasta tai kasvispohjaisista tuotteista. Niiden 

annostarkkuus on erinomainen ja ohjaus tapahtuu Handt-

mannin vakuumitäyttölaitteen kautta. Tuotemuotoja löytyy 

useita, esimerkiksi pallot, pihvit, tikut, puikot, renkaat, kol-

miot jne.  Tyypillisimmät sovellukset ovat erilaiset lihapullat 

ja jauhelihapihvit.

Vesantti - tuotevalikoima www.vesantti.fi

16 17



Variomixin patentoidulla  
sekoituslavoilla tuotteet pysyvät 
mahdollisimman ehjinä, mutta  
sekoittuvat silti nopeasti ja 
tehokkaasti.

Inotec
Vuonna 1988 perustetun Inotecin pääajatus on ollut automa-
tisoida elintarviketeollisuuden prosesseja etenkin lihateolli-
suudessa. Inotec tunnetaan laadukkaista ja innovatiivisista 
laitteistaan – erityisesti makkaranerottelijoistaan ja 
Variomix-sekoittimistaan. Yksittäisten laitteiden 
lisäksi Inotec pystyy toimittamaan kokonaisia 
linjoja ja prosessiratkaisuja erilaisiin massan 
valmistuksen tarpeisiin. 

Vuoden 2020 alusta Inotec on ollut  
osa Handtmann Groupia.

Inotec

Variomix- 
sekoittimet
VARIOMIX-KAKSOISSPIRAALISEKOITTIMISSA YHDIS-

tyy nopeus ja hellävaraisuus ennennäkemättömällä ta-

valla. Variomix-sekoittimissa on kaksi sisäkkäistä spiraalia, 

joita voidaan pyörittää itsenäisesti haluttuun suuntaan ha-

lutulla nopeudella. Spiraalien liikenopeudella ja suunnalla 

on mahdollista tuottaa lukuisia erilaisia sekoitustapoja 

hellästä ja ei-rikkovasta aggressiiviseen ja repivään sekä 

ilmavasta nostelusta tiukaksi hiertävään. Variomix-sekoit-

timia on saatavilla monissa kokoluokissa, ja niitä voidaan 

varustella soveltuvaksi mm. keittoon, jäähdytykseen, 

vakumointiin tai sulatukseen. 

Inotec

Makkaran- 
erottelijat
INOTECIN MAKKARANEROTTELIJAT OVAT NOPEA 

ja luotettava vaihtoehto erotella makkaraketjun makkarat 

toisistaan. Makkaraketju syötetään koneeseen, jossa se 

kuljetetaan kameran ohi. Kameran avulla kone ajoittaa 

terän leikkauksen makkaroiden kierrekohtiin, ja toisis-

taan puhtaasti irti leikatut makkarat tulevat hallitusti ulos 

koneen toisesta päästä. Inotecin menetelmä on toimiva 

oli pakkauslinjassa katkontalaiteen perässä sitten robotti 

tai ihminen. Valikoimasta löytyy laitteet eri suolityypeille 

ja kaliibereille sekä suorille että käyrille makkaroille. 

Lisäksi osalla laitteista on mahdollista tehdä määrämit-

taista leikkuuta esimerkiksi nakkipaloja ajatellen, jolloin 

laitteen käyttöä on mahdollista lisätä ilman ylimääräisiä 

investointeja.

Vesantti - tuotevalikoima www.vesantti.fi
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Verbufa
Verbufa on Hollantilainen perheyritys Aamers-
foortista, läheltä Amsterdamia. Vuonna 1952 
perustettu yritys on siirtynyt sukupolvissa 
eteenpäin niin omistajissa kuin toiminnassaan-
kin. Vuosien yhteistyö Handtmannin kanssa 
johti vuosia sitten siihen, että Verbufa alkoi lait-
teiden myymisen lisäksi kehittämään erilaisia 
lisälaitteita Handtmannin-vakuumitäyttölaittei-
siin. Nykypäivänä Verbufan lisälaitteet ovatkin 
kiinteä jatke Handtmannin omaan lisälaitevali-
koimaan.

Verbufa

Annostelu

Verbufa

Muotoilu
VERBUFAN MUOTOILULAITTEILLA SAAVUTETAAN 

kotoinen ulkonäkö teollisella kapasiteetilla. Oikeasti pyö-

reät liha-, kala- ja kasvispyörykät, kotoisat pyöreäreunai-

set murekepihvit, tai vaikka täytetyt lihapuikot ovat kaikki 

Verbufan muotoilijoiden perustuotteita.

VERBUFAN ”FLYING KNIFE”  

-teknologian muotoilijalla on mah-

dollista valmistaa teräväreunaisia 

murekepihvejä myös jäykemmistä 

massoista. Tyypillisiä sovelluksia 

ovat esimerkiksi erilaiset kasvis-

massat, lihaproteiinin korvikkeet 

ja laadukkaat täysnaudanlihasta 

valmistetut jauhelihapihvit.

VERBUFAN ANNOSTELULAIT-

teilla onnistuvat monet vaativat ja 

erikoisemmat annosteluprosessit säi-

lykkeistä erilaisiin leipomotäytteisiin, 

staattiseen tai liikkuvaan annosteluun 

ja jopa vaativiin XYZ-kolmiakselisiin 

annosteluihin. Laitteita pystytään 

tarvittaessa räätälöimään sovelluksen 

ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Vesantti - tuotevalikoima 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 his-
toria ulottuu aina vuoteen 1834, jolloin se perustettiin Stutt-
gartissa. Sama perhe luotsaa yritystä vielä tänäkin päivänä 
jo viidennessä sukupolvessa.

Seydelmann tunnetaan erityisesti 

vankkarakenteisista kuttereista ja 

lihamyllyistä. Molemmissa konetyy-

peissä yrityksellä on ollut jo vuo-

sikymmeniä vankka jalansija Suo-

messa. Näiden lisäksi Seydelmann 

valmistaa sekä sekoittimia, monikäyt-

töisiä sekoitinlihamyllyjä että tuotan-

tolinjoja. Niin tuotantolinjoista kuin 

yksittäisistä koneista löytyy ratkaisut 

lihaan, kalaan, kasviksiin, valmis-

ruokaan, leipomoihin, meijereihin ja 

makeisteollisuuteen.

Tuotantolinjat
Tuotantolinjat kootaan halutun loppu-

tuotteen mukaan kuttereista, myl-

lyistä ja sekoittimista, kuljettimista ja 

kippilaitteista palvelemaan asiakkaan 

yksilöllisiä tarpeita. Prosesseissa 

onnistuu myös esimerkiksi keittämi-

nen ja jäähdyttäminen sekä punnitse-

minen ja analysointi. Lisävarusteilla 

linjan raportit saadaan suoraan niitä 

tarvitsevien ihmisten työpisteelle.

Yrityksellä on  
ollut vankka  

jalansija Suomessa  
jo vuosikymmeniä 

Vesantti - tuotevalikoima www.vesantti.fi
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Seydelmann 

Lihamyllyt
Kaikki Seydelmannin lihamyllyt valmistetaan ruostu-

mattomasta teräksestä. Valikoima on laaja ja sisältää 

sopivan koneen niin pienelle kuin suurellekin yritykselle. 

Myllyjä saa myös sekoitinvarustuksella, jolloin esimerkiksi 

mausteet ja lisäaineet voidaan lisätä tuotteeseen ennen 

jauhantaa. Lisäksi Seydelmann tarjoaa oman malliston 

jäisen lihan jauhamiseen sekä universaaleja malleja, 

joilla voi jauhaa tuoretta ja jäistä lihaa yhdessä tai erik-

seen. Nämä Universaalimyllyt ovat yksi Seydelmannin 

myydyimpiä laitteita. Seydelmann myllyillä tuotteelle saa 

korkean läpimenon vähäisellä tuotteeseen kohdistuvalla 

stressillä. Uutta lihamyllyissä ovat ominaisuudet, joilla 

eliminoidaan käyttäjävirheiden vauriot koneelle ja terille. 

Kysy Vesantilta lisää!

SEYDELMANNIN TEHOKKAITA SEKOITINLIHAMYLLYJÄ VOI KÄYT-

tää joko sekoittimena, myllynä tai näiden yhdistelmänä. Ensiluokkaiset 

valmistusmateriaalit ja huolella suunnitellut tekniset ratkaisut tekevät 

koneesta pitkäikäisen, eikä mekaanista kulumista juurikaan esiinny. 

Sekoitinlihamyllyihin voi liittää myös jäähdytys- tai vakuumivarustuksen.

Sekoittimet
Seydelmann tarjoaa myös perinteisiä lapasekoittimia monessa eri koko-

luokassa. Seydelmannin sekoittimet mahdollistavat lyhyen sekoitusajan, 

ja valittavissasi on suuri määrä optioita, kuten keitto- ja vakuumivarus-

tukset sekä erilaiset tyhjennys- ja täyttömahdollisuudet. Saumattomat ja 

hygieeniset pinnat takaavat tuotteellesi pitkän iän.

Seydelmann 

Sekoitin lihamyllyt

Seydelmannin lihamyllyt 
ovat helppoja puhdistaa 
ja turvallisia käyttää. 
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Seydelmann 

Kutterit
SEYDELMANN-KUTTERIN RUNKO JA MALJA VALMISTETAAN SATAPRO-

senttisesti ruostumattomasta teräksestä. Valmistusmateriaali yhdessä laa-

dukkaiden komponenttien kanssa takaa koneelle vuosikymmenten käyttöiän. 

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

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

nien muiden vaihtoehtojen lisäksi. Viimeaikoina erityisesti ohjausjärjestelmät 

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

tuotekohtaisten ohjelmien teko resepteineen onnistuu vaivatta. Tämä vähentää 

työntekijältä vaadittavaa kokemustasoa huomattavasti.

2000-luvulla perinteisten maljakuttereiden rinnalle on 

tullut myös läpivientikuttereita, joita Seydelmannilta on 

saatavilla kahdessa eri kokoluokassa (140 mm ja 250 mm 

reikälevyillä). Seydelmannin läpivientikuttereita on saata-

villa myös vakuumilla. Teräkokoonpanoa muuntelemalla 

hienojen emulsiomassojen, kuin myös karkearakenteisten 

tuotteiden valmistaminen on mahdollista.

Rungot valmistetaan 
ruostumatonta terästä 
säästämättä!
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Poly-clip System tarjoaa 
jämerää laitteistoa elin-
tarviketeollisuuden lisäksi 
myös kemian- ja räjähde-
teollisuuden non-food 
-tuotteiden suljentaan.

Poly-clip System on vuonna 1922 perustettu 
saksalainen klipsien ja suljentalaitteiden val-
mistaja, joka on maailman markkinajohtaja 
alallaan. Kaikki Poly-clip Systemin tuotteet 
valmistetaan yrityksen omilla tehtailla. 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 

koneilla voi samalla suorittaa etikettien, narujen ja narulenk-

kien syöttämiseen tuotteisiin. 

Suurimpia Poly-clip Systemin koneilla ajettavia tuoteryh-

miä ovat liha-, meijeri-, leipomo- ja valmisruokatuotteet. Yri-

tys tarjoaa ratkaisuja lisäksi räjähde- ja kemianteollisuuteen.

Poly-clip System
INNOVATIVE, RELIABLE, LEADING Poly-Clip System

Automaattilinjat
POLY-CLIP SYSTEM VALMISTAA MYÖS RATKAISUJA TUOTANNON AUTO-

matisointiin ja raskaiden työvaiheiden koneellistamiseen. Tyypillisiä ratkaisuja 

ovat pötköjen kepittäminen ja keppien vaunuun asettaminen 
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Poly-clip System

Suljentalaitteet
Automaattikaksoissulkijat
POLY-CLIP SYSTEM ON AUTOMAATTISULKIJOIDEN 

maailman markkinajohtaja, jonka valikoimasta löytyy 

tuotteillesi sopiva laite niin tehon kuin kaliiberitarpeenkin 

osalta. Hygieeniset ja tehokkaat automaattisulkijat 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 edellisen annoksen lopun ja seuraavan 

annoksen alun yhtäaikaiseen suljentaan sekä annosten 

erottamiseen halutusta välistä. 

FCA-kaksoissulkijat
FCA-KONEPERHEESTÄ LÖYTYY RATKAISUJA MONEN-

laisiin tarpeisiin. Jotkut malleista on suunniteltu pienille 

kaliibereille ja suurelle tuotantonopeudelle, osa voimak-

kaaseen suljentaan suuremmilla kaliibereilla tai löysä-

täyttötuotteisiin. Joidenkin mallien vahvuutena on niiden 

monipuolisuus ja nopeus tiheissä tuotevaihdoissa. 

FCA-perheessä on laitteita, jotka ovat automatisoitu 

loppuun asti, jolloin käyttäjän tehtäväksi jää vain hakea 

oikea tuoteohjelma näytöltä ja aloittaa ajo. Hieman vähem-

män automatisoiduissa malleissa kokeneempi käyttäjä voi 

manuaalisesti tehdä itse tuotekohtaiset säädöt.

ICA-kaksoissulkijat
ICA-KONEET OVAT VOIMAKKAITA LAITTEITA SUURILLE 

tuotekaliibereille. Niiden iiris-malliset sakset pystyvät 

käsittelemään suuriakin tuotepartikkeleita vaivatta, ja ne 

auttavat suljentapäätä tekemään tiiviin suljennan, joka 

kestää suurtakin roikkumisesta tai kypsennyksestä synty-

vää painetta. 

Perusmallin sisartyyppi SL on erikoistunut vahvaan 

ripustusnarun sidontaan painavien tuotteiden kypsytys-

prosesseissa. XL puolestaan on omimmillaan erityisen 

suurten kaliiberien sekä funktionaalisten suolten kanssa.
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Poly-clip System

Klipsit, narulenkit  
ja etiketit
POLY-CLIP SYSTEM KÄYTTÄÄ KLIP-

seissään itse kehittämäänsä SAFE-

COAT-pinnoitetta, jonka ansiosta 

klipsit ovat turvallisia ja hygieeni-

siä. Klipseissä ei käytetä lainkaan 

tahraavia öljyjä tai  muita pinnoitteita. 

Klipsit valmistetaan puhtaasta alu-

miinista tai ensiluokkaisesta seosme-

tallista huolella siten, että niiden ja 

lopputuotteen käyttö on turvallista.

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. 
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Alco
Alco-Food-Machines on perinteikäs perheyritys, joka valmistaa 
moderneja elintarvikkeiden käsittelylaitteita jo yli kolmenkymme-
nen vuoden kokemuksella. Alco on kasvanut perustajapariskun-
nan autotallista pakettiautolla tuotteitaan jakavasta yrityksestä 
maailmanlaajuisesti tunnetuksi järjestelmätoimittajaksi elintarvi-
keteollisuuteen. Alcon tuotteista löytyy ratkaisuja niin valmisruo-
an, lihan, kalan kuin makeisten ja leivonnaisten käsittelyyn. 

Alco 

Pintamausto-, kuiva-  
ja märkäpaneerauslaitteet 
ALCON PINTAMAUSTO-, KUIVA- JA MÄRKÄPANEE-

rauslaitteiden avulla tuotteiden pinnalle voidaan laitetyy-

pistä riippuen lisätä erilaisia nestemäisiä ja tomumaisia 

aineita, kuten mausteita, sokereita, jauhoja, muruja ja 

muita vastaavia aineosia. Laitteita on saatavilla eri kul-

jetinleveyksillä, minkä vuoksi koneet sopivat monelle eri 

tuotantokapasiteetille. Tyypillisimpiä tuotteita ovat erilaiset 

pintamaustetut lihat, nugetit, kalapuikot ja paneroidut 

leikkeet. Paksuille taikinoille ja ei-pumpattaville kastikkeille 

on olemassa oma laitteensa, jonka ansiosta esimerkiksi 

tempuran tai paksun BBQ-kastikkeen saaminen tuotteen 

pinnalle onnistuu helposti.

Alco 

Mureuttajat 
ALCON MUREUTTAJAT OVAT VARMATOIMISIA LAIT-

teita, joiden käsittely ja puhtaanapito on helppoa. Tuote 

syötetään kuljettimelle, joka ajaa tuotteen mureutukseen. 

Mureutus tapahtuu kahden terävalssin välissä. Ylä- ja 

alaterävalssin etäisyyttä toisistaan voidaan säätää por-

taattomasti, jolloin tuotteista saadaan halutunlaisia sekä 

vältetään tuotteen läpiviiltäminen. Mureuttajia on saatavilla 

useilla kuljetinleveyksillä, ja siipikarjan lihalle löytyy myös 

oma laitteensa.
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Alco 

Litistäjät
ALCON LITISTÄJÄT OVAT SAAVUTTANEET HYVÄN MAI-

neen laajasti niin Suomessa kuin maailmallakin. Litis-

täjät ovat helppokäyttöisiä ja yksinkertaisia puhdistaa. 

Litistettävä tuote kulkee hihnojen välissä ja litistäjä tekee 

litistystyön usealla eri rullaparilla, jolloin lihan palautumis-

efekti vältetään. Paksuuden säätö toimii portaattomasti ja 

kuljettimen nopeus voidaan säätää muuhun tuotantoon 

sopivaksi.

Alco 

Kypsennyslaitteet
MODUULIRAKENTEISET SPIRAALIUUNIT OVAT NEROKAS TAPA SAADA 

pitkän tuotantolinjat edut pienelle lattiapinta-alalle. Riippuen prosessista, 

laitteet voivat olla kuivalle ilmalle, höyrylle, tai niiden yhdistelmälle. Ruskistus, 

pastörointi, haudutus, paahto tai melkeinpä mikä vain kypsennys on mahdol-

lista hoitaa Alcon spriraaliuuneilla.

Tuotteiden pintapaistoon löytyy Alcolta laitteet niin rasvapaistoon, teflon-

nauhapaistoon kuin teflonin ja kuumanilman yhdistäviin uuneihinkin.

Lämmön lähteenä Alcon kypsennyslaitteissa voidaan käyttää sähköä, 

höyryä ja termoöljyä. Kuljetinleveyksiä löytyy useita, joten kokonaisen linjan 

rakentaminen tai yksittäisen laitteen sovittaminen olemassa olevaan linjaan ei 

ole ongelma.

Alco 

Jäähdytys- 
laitteet
ALCON SPIRAALIJÄÄHDYTTIMILLÄ 

onnistuu niin tuotteiden jäähdytys, 

pakastaminen kuin esim. pizzojen 

nostatuskin. Kuljetinleveyksiä on useita, 

ja jäähdyttimet voidaan rakentaa joko 

sisätiloihin tai suoraan ulos. 
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Stephan
Vuonna 1953 perustetun Stephanin koneet ovat saavuttaneet 
luotettavan maineen ja vakaan jalansijan ympäri maailmaa. 
Stephan tunnetaan johtavissa elintarvikealan yrityksissä laa-
dustaan, monipuolisuudestaan ja innovatiivista ratkaisuistaan. 
Suomessa Stephanin laitteita löytyy laajalti eri elintarviketeol-
lisuuden sektoreilta. Tyypillisimmät Stephan käyttäjät löytyvät 
liha- ja valmisruoka-, meijeri-, leipomo- sekä marjoja ja hedel-
miä käsittelevästä teollisuudesta. Stephanin valikoima kattaa 
koko teollisuuden skaalan pienistä pöytäkoneista kokonaisiin 
tuotantolinjoihin. 

Suomessa Stephan on erittäin vahva osaaja erityisesti valmisruokateollisuu-

dessa, johon yritys tarjoaa erilaisia kolloidimyllyjä, mikrokuttereita, universaa-

likoneita ja keittopatoja. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu hyvin monikäyttöinen 

Vacutherm-kone.

Kolloidimyllyt ja  
mikrokutterit
KOLLOIDIMYLLYT JA MIKROKUTTERIT SOVELTUVAT HYVIN ERILAISTEN 

tuotteiden hienontamiseen hyvin pieneen partikkelikokoon. Stephanin kolloi-

dimyllyjä on saatavilla sekä pystymallisena että horisontaaliversiona, apu-

syöttöruuvilla tai kierrätystoiminnolla varustettuna. Kokoluokkia on useita ja eri 

teräsarjakombinaatioita lähes rajaton määrä – sopiva kone löytyy siis varmasti 

jokaiseen tarpeeseen.

STEPHAN 

Universaali koneet
MONESSA KOKOLUOKASSA VALMISTETTAVAT UNIVER-

saalikoneet ovat löytäneet tiensä moneen suurkeittiöön, 

pienteollisuuteen ja tuotekehityskeittiöön. Stephanin 

universaalikoneet soveltuvat mm. erilaisten kastikkeiden, 

keittojen ja lastenruokien tekemiseen. Tuotteen kuumennus 

voi tapahtua sekä epäsuorasti tai suorasti ja ne voidaan va-

rustaa vakuumilla. Laitteilla voi yhtäaikaisesti leikata säiliön 

sisäpuolella olevien terien avulla sekä sekoittaa tuotetta. 

Lisäksi kuiva-aineelle on erillinen täyttösuppilo
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Stephan 

Keittopadat
STEPHANIN KEITTOPATOJA SAA ERI KOKO-

luokissa ja niiden avulla monen erilaisten tuot-

teiden valmistus onnistuu nopeasti ja vaivatto-

masti. Kuumennus tapahtuu joko vaipan kautta, 

pohjassa olevien suorahöyryhöyrysuuttimien 

avulla tai niiden yhdistelmällä. Suorahöyrykuu-

mennus on erittäin tehokas ja nopea kuumen-

nusmenetelmä, joka ajan säästämisen lisäksi 

on myös hellävarainen tuotteelle, erityisesti sen 

aromeille, väreille ja ravintoaineille. Tehokasta 

prosessia edesauttavat myös keittopadan no-

pea täyttö ja tyhjennys sekä nopeat lajinvaihdot. 

Stephanin keittopatoja on mahdollista varustella 

kattavasti. Saatavilla on mm. erilaisia täyttöä 

helpottavia suppiloita, useita jäähdytysvaihto-

ehtoja, vakuumia, ylipainekeittoa, välisäiliöitä ja 

CIP-keskuksia.

Stephan 

Linjatoimitukset  
ja erikoiskoneet
STEPHAN TOIMITTAA YKSITTÄISTEN LAITTEIDEN 

lisäksi kokonaisia tuotantolinjoja. Mahdollisuuksia on 

monia, ja kaikkia niitä yhdistää prosessin vaivattomuus ja 

korkea laatu.

Stephanin valikoimista löytyy myös laaja valikoima 

erikoiskoneita, mm. UHT-laitteistoista aseptiseen keittoon. 

Lisäksi saatavilla on jatkuvatoimiseen keittoprosessiin 

tarkoitettuja keittoputkistoja ja erilaisia tuotespesifisiä 

laitteistoja.

Vesantti - tuotevalikoima www.vesantti.fi

40 41



MAJA
Maja sai alkunsa vuonna 1955 perheyritykse-
nä, ja tänä päivänä yritys tunnetaan maailman-
laajuisesti koneidensa tarkkuudesta ja laadusta. 
Nykyisin Maja on osa Marelia ja tuotevalikoima 
on kasvanut entisestään sisältäen mm. kama-
ranvuolu- ja kalvonpoistokoneita, erilaisia nah-
kojia ja leikkureita sekä markkinoiden hygieeni-
simmät jäähilekoneet. Nykyään MAJA tarjoaa 
myös robotiikkaan liittyviä ratkaisuja.

MAJA 

Kamaranvuolu- ja  
kalvonpoistokoneet
MAJAN KAMARANVUOLUKONEI-

den lippulaiva on sen uusin malli, 

automaattinen BXAplus. Tässä 

koneperheessä terä odottaa tuotetta 

yläasennossa, mutta sukeltaa sen 

saapuessa terälle sekunnin osissa 

alas kohti kamaraa. Näin saadaan 

sekä optimaalinen aloitus että pihi 

vuolujälki. Saatavana on myös avoko-

neita sekä avo- ja automaattikoneen 

yhdistelmiä.

KALVONPOISTOKONEISSA ON 

saatavilla myös avo- ja automaattiko-

neita. Uutuutena avokone EVMsplit, 

jossa on sekä aggressiivinen että pihi 

kalvonpoistoalue. Tähän lisävarus-

teena on saatavilla käyttäjän suojava-

rustus OPS.
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MAJAN JÄÄHILEKONEET TARJOAVAT HYGIENIALTAAN MARKKINOIDEN 

parhaat ratkaisut. MAJAn HY-GEN-jäähilekoneet voidaan pestä käyttäjän 

toimesta hetkessä ilman työkaluja ja vaikka joka päivä. Nämä käytännössä 

kunnossapitovapaat koneet voidaan toimittaa joko kompaktina toimintaval-

miina pakettina SAH, tai erikseen jäänmuodostusyksikön ja kylmäkompressorin 

osalta asennettavana laitteena RVH. Viikkoajastinohjauksen avulla laite voi-

daan laittaa tuottamaan jäätä haluttuina tunteina. Samaan ajastimeen voidaan 

asettaa myös automaattinen pesuohjelma, jossa koko laite pestään MAJAn 

kehittämällä erikoispesuaineella.

Saatavilla on monia ratkaisuja poikkeuksellisiin lämpötiloihin ja vesilaatuihin 

sekä runsaasti erilaisia kouru-, siilo- ja säilytysvaunuratkaisuja.

MAJA

Jäähilekoneet
MAJA

Leikkurit
MAJA TARJOAA ERILAISIA LEIKKUREITA YKSINKER-

taisista automaattikoneista volyymiperusteisiin määrä-

painoleikkureihin. Nämä saadaan myös annostelemaan 

leikatut tuotteet suoraan rasiaan. 
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Rühle
PIONEER OF FOOD TECHNOLOGY

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

Rühle

Kuutiointi- ja 
suikalointikoneet
RÜHLEN VALIKOIMISTA LÖYTYY 

kuutioimiseen ja suikalointiin sovel-

tuvia koneita kaikkien kokoluokkien 

toimijoille. Pienimmälläkin laitteella 

SR1 voidaan saavuttaa huomattavat 

tuntitehot. SR2 on suurempi laite 

suuremmalla kapasiteetilla. Lisäksi 

siinä on poistokuljetin sekä kosketus-

näyttö. 

Leikkuuterien tyypeillä ja terien 

jaolla voidaan vaikuttaa leikkaus-

geometriaan ja sitä kautta luoda 

joustavasti erilaisia paloja. Huolimatta 

lukuisista mahdollisista terien ko-

koonpanoista, terien vaihtaminen 

on nopeaa ja yksinkertaista. Näin tuo-

tevaihdot pysyvät lyhyinä ja tuotanto-

prosessi tehokkaana.

Kuutioitava tuote johdetaan terä-

pakan läpi, jossa toisiinsa 90 asteen 

kulmassa olevat terät sahaavat 

tuotteen oikeaan muotoon. Tuotteen 

pituus määritellään sapelimaisella 

terällä, joka leikkaa tuotteen halutun 

mittaiseksi.
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Rühle

Sekoittimet
RÜHLEN SEKOITTIMET SOVELTUVAT VAKUUMIN JA JÄÄHDYTYKSEN AN-

siosta erityisen hyvin myös maseeraukseen, marinointiin ja suolaukseen. Nämä 

ovat Rühlen sekoittimien vakio-ominaisuuksia. Laitteiden kokoluokat kattavat 

niin pienen kuin suurenkin toimijan tarpeet. Kestävän ja hygieenisen rakenteen 

ansiosta laitteet ovat helposti puhdistettavia.

Sekoittimien ohjaaminen onnistuu millä tahansa Android-pohjaisella tablettitieto-

koneilla, joten ne on helppo pitää pesutoimista erillään. Tämä ominaisuus on etu 

myös mikäli ohjausyksikkö tulee joskus tiensä päähän.

Sekoittimessa on kaksi kaavinta, joista ulompi kaapii tarkasti seinät ja pohjan, 

jolloin tuotetta ei pääse kertymään laitteen seinille. Sisempi sekoitinlapa takaa 

tehokkaan sekoittumisen koko säiliön tilavuudelta. Sisemmäksi lavaksi voidaan 

valita hellempiä tai aggressiivisempia työkaluja. Lavat toimivat itsenäisesti ja niitä 

voidaan pyörittää yksilöllisillä nopeuksilla joko samaan tai eri suuntaan toisistaan 

riippumatta. Laitteen kallistuskulmaa voidaan säätää, jolloin yhdessä vakuumin, 

jäähdytyksen ja sekoitinlapojen ansiosta jokaiselle tuotteelle löytyy optimaalinen 

sekoitustapa. Sekoitusohjelmat voidaan tallentaa käyttöpaneeliin, ja yksi sekoi-

tusohjelma voi sisältää useita askeleita. Näin ollen sekoittimen ominaisuuksia voi 

käyttää monipuolisesti yhdistelemällä esimerkiksi erilaisia vakuumiasteita, kallis-

tuskulmia ja sekoitinnopeuksia ohjelman kuluessa. Laitteiden kokoluokat kattavat 

niin pienen kuin suurenkin toimijan tarpeet. 
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Turvallisia hygienia-
portteja on saatavilla 
niin pienten kuin suur-
ten yritysten tarpeisiin. 

NIEROS
Vuonna 1773 toimintansa aloittanut Nieros 
valmistaa erilaisia pesukoneita ja hygieniarat-
kaisuja suurimmaksi osaksi elintarviketeolli-
suuteen, mutta heiltä löytyy ratkaisuja myös 
muuhun teollisuuteen, jossa tarvitaan erin-
omaista puhtautta käsille, kengille tai työväli-
neille. Nieroksen laitteita käytetään elintarvike-
teollisuuden lisäksi mm. kemianteollisuudessa 
ja erilaisissa konepajoissa. Pitkän historiansa 
aikana Nieros on vakiinnuttanut asemansa luo-
tettavana ratkaisuntoimittajana ympäri maail-
maa, ja yli 90% heidän tuotannostaan meneekin 
vientiin. 

NIEROS 

Hygieniaportit
NIEROS HYGIENIAPORTIT OVAT VANKKARAKENTEISIA JA VARMATOIMISIA RAT-

kaisuja hygieniatason sekä kulkureittien hallintaan. Erilaisilla kokoonpanoilla voidaan 

huolehtia sekä käsien että jalkojen hygieniasta tuotantotiloihin mentäessä ja sieltä 

palattaessa. Näihin voidaan lisätä saippuointi-, desinfiointi-, saappaanharjaus- ja 

kuivauspisteitä oman tarpeen mukaan. 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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NIEROS 

Hygienialaitteet
KOKONAISTEN HYGIENIAPORTTIEN LISÄKSI, NIEROS TARJOAA 

kattavan valikoiman erilaisia yksittäisiä hygienialaitteita kenkäpesu-

reista saappaiden kuivauskaappeihin ja käsienpesualtaista veitsiste-

rilaattoreihin.

NIEROS 

Pesukoneet ja  
nostolaitteet
NIEROS TARJOAA MYÖS KATTAVAN VALIKOIMAN PESUKONEITA 

eri tarpeisiin. Oli sitten lava tai molla, ämpäri tai veitsi, niin ratkaisu 

löytyy. Monissa tapauksissa valittavana on sekä panostoiminen että 

jatkuvatoiminen tunnelipesukone. 

Vesantti - tuotevalikoima www.vesantti.fi

52 53



Inject Star
Itävaltalainen Inject Star on valmistanut koneita lihateollisuuden 
tarpeisiin jo kymmenien vuosien ajan. Vuodesta 2012 Doleschal 
on ollut osa Inject Staria. Doleschal on tunnettu erityisesti sa-
vustus-, keitto-, esi- ja jälkikypsytyslaitteistoistaan.

Inject Star 

Suolauskoneet
INJECT STARIN SUOLAUSKONEIDEN KATTAVASTA VALIKOIMASTA LÖYTYY 

ratkaisuja niin suolaukseen kuin liemiinkin. Perinteisen tekniikan lisäksi valikoi-

massa on lineaarisella voimansiirrolla varustettuja laitteita, joissa iskun pituutta 

voidaan säätää turhan odotusajan välttämiseksi. Osa neulapakasta on mahdol-

lista varustaa mureutusterillä neulojen sijaan

Savustus-, keitto- ja 
jäähdytyslaitteistot
INJECT STAR - DOLESCHAL VALMISTAA KORKEALAATUISIA JA EKOLOGI-

sia savustus-, keitto-, intensiivijäähdytys- ja kylmäsavustuslaitteita useiden 

vuosikymmenien kokemuksella. Uusimman teknologian käyttö tekee laitteis-

toista kustannustehokkaita käyttää ja minimoi samalla tilantarpeen.

Inject Star 

Maseerit
MASEERAUS ON VUOSIKYMMENIEN AJAN OLLUT YKSI LIHANKÄSITTE-

lyn pääprosesseista. Vaikka kyse on yksinkertaisesta mekaanisesta työstä, 

mahdollistaa nykyisten maseerien ohjaustekniikka entistä tuotelähtöisempien 

ohjelmien tekemisen. Maseereja löytyy lukuisia kokoja ja niihin valittavista omi-

naisuuksista löytyy valinnanvaraa; jäähdytys, vakuumi, sulatus, kippaava sekä 

intensiivinen pikamaseeraus.
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Astech
Astech Food Machinery on nuori kasvava yritys Gironasta. 
Erikoisalallaan Astech tuottaa laitteita erilaisiin vaativiin saha-
ussovelluksiin. Automaattiset vannesahat soveltuvat luullisen 
tai luuttoman jäisen ja tuoreen lihan sekä kalan paloitteluun niin 
suoralla kuin vinoleikkuullakin. Tulos on tarkka ja siisti, ja hävikki 
on hyvin hallittavissa. Prosessi on turvallinen ja tasalaatuisuus 
saavutetaan helposti ilman riskiä henkilövahingoista. Astechin 
laitteissa suunnittelun lähtökohtana on ollut helppo ja turvalli-
nen käyttö, korkea laatu ja hyvä hygienia.

VANNESAHAT SOVELTUVAT LIHAN 

monelle eri ruhonosille, kalalle sekä 

juustolle. Raaka-aine voi olla tuoretta 

tai jäistä. Koneet pystytään yleensä 

integroimaan asiakkaan tuotantoon, 

mutta myös räätälöidyt ratkaisut 

onnistuvat.

Astech

Määräpaino- 
leikkaukseen 
PW-sahat:

Astech

Pituussuunnassa 
CC-2:

Astech

Vannesahat leveys-suunnassa 
SRA, SRA -D ja SRA Compact:

ASTECHIN PW-SARJAN SAHOILLA ONNISTUU MYÖS 

määräpainoisen tuotteen leikkaaminen. Skannauksen 

ansiosta leikkuupaksuutta säädetään automaattisesti, 

ja määräpainon saavuttaminen sahatuilla tuotteilla käy 

näin nopeasti ja helposti.

SOVELTUU ESIMERKIKSI SIAN JA 

naudan jalkojen jatkuvatoimiseen 

pituussuuntaiseen halkaisuun. Raaka-

aineen syöttö tapahtuu manuaalisesti.

Vesantti - tuotevalikoima www.vesantti.fi

56 57



Source Technology
Source Technology valmistaa innovatiivisia 
ekstruusioprosesseja elintarviketeollisuu-
delle. Paineen ja lämmön yhteisvaikutuksella 
saadaan aikaan uniikki rakenne käsiteltävään 
tuotteeseen. Nuoren yrityksen tietotaidolla on 
kuitenkin pitkät juuret, ja pohjoismaalaisella 
insinööritaidolla saavutetaan erinomaisia tuo-
tesovelluksia täysin uudella tavalla.

POWERHEATER POHJAUTUU EKSTRUUSIOTEKNOLO-

giaan. Prosessissa kohdistetaan käsiteltävään tuottee-

seen, tyypillisimmin emulsiopohjaiseen raaka-aineeseen,  

mekaanista energiaa ja lämpöenergiaa. Käsittelyn 

vaikutuksesta emulsio saa kiinteämmän suutuntuman ja 

rakenteen, joka muistuttaa lihan rakennetta kaikessa mo-

ninaisuudessaan. Prosessi on tarkkaan hallittu, kustannus-

tehokas ja turvallinen. 

Lopputuotteen ulkonäköä voidaan säätää erillisellä 

FlexiCut-leikkurilla, jonka avulla on mahdollista saada 

aikaan esimerkiksi suikalemaisia paloja tai lastuja.

Powerheaterin kapasiteetti 
saadaan mukautettua ekstruu-
siopäiden lukumäärällä. Oikea 
ratkaisu löytyy aina teidän 
tuotteellenne!
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Frutarom Savory Solutions

WIBERG
WIBERG on erittäin vahva toimija laadukkaissa 
mauste-ja lisäaineseoksissa sekä mauste-
suolissa. WIBERG on myös yksi ensimmäisistä 
ulkomaisista maustetaloista, joka on vakiinnut-
tanut paikkansa suomalaisessa lihateollisuu-
dessa.

Wibergiltä saat ensiluokkaisen tuotteen ja monimuotoiset 

mahdollisuudet tuotekehitykseen.

Frutarom Savory 
Solutions
Frutarom Savory Solutions on kolmen perinteisen maustetalon muodostama 
kokonaisuus. Tähän kuuluvat Gewürzmüller, WIBERG ja Gewürzmühle Nesse. 
Frutarom Savory Solutions pääkonttori sekä tuotekehitystehdas sijaitsevat Itä-
vallan Salzburgissa.
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Frutarom Savory Solutions

Gewürzmüller
Gewürzmüller on erikoistunut erilaisiin marinadeihin, mauste- 
ja lisäaineseoksiin sekä erityisesti starttereihin. 

Gewürzmüller valmistaa BITEC-starttereita, minkä valikoimiin kuuluvat niin 

perinteiset startterit kuin myös suojabakteerit, kuten esimerkiksi listerianes-

tobakteerit.

Frutarom Savory Solutions

Gewürzmühle Nesse
Gewürzmühle Nesse on erikoistunut luomu- ja kalamausteisiin. 
Nesse-brändin alta löytyy laaja valikoima erilaisia luomumaus-
teita, kuten raakamausteet, bakteerivalmisteet, marinadit sekä 
mausteseokset erilaisiin lihavalmisteisiin. 

Nessen kalamaustevalikoimaan kuuluvat pintamausteet, aromit sekä erilaiset 

kypsyttämis- ja lisäaineet.
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General Machinery
General Machinery on amerikkalainen yritys, 
joka on valmistanut koneita lihateollisuuden 
tarpeisiin jo vuodesta 1949. He ovat erikoistu-
neet erittäin vaativan jäälihan rouhimiseen.

Koneet ovat vankkarakenteisia ja kestäviä. Standardi-

laitteiden lisäksi yritys tekee myös räätälöityjä koneita 

asiakkaiden tarpeisiin.

Jäälihan rouhinnan lisäksi General Machinery tarjoaa 

koneita erilaisten pehmeiden juustojen leikkaamiseen.

Modernpack 
Hoppe

Sepamaticilla jänteiden, rustojen, ruotojen, 

luiden ja muiden kovien partikkelien erotte-

leminen muista raaka-aineista käy nopeasti 

ja vaivattomasti. Sepamaticilla prosessointi 

ei lämmitä tuotetta. Prosessoinnissa tuote 

puristetaan Sepamaticin kuljetinhihnan ja 

reikäsylinterin väliin, jolloin pehmeä massa 

puristuu reikäsylinterin läpi ja on välittömästi 

valmis jatkoprosessointiin.

SEPAMATIC

Modernpack Hoppe on kes-
kittänyt osaamisensa sepa-
raattoreihin. Sen luotettavia 
Sepamatic-nimellä myytäviä 
separaattoreita on myyty maa-
ilmalla jo vuosikymmenien ajan. 
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Adelmann
ADELMANN ON VUONNA 1925 PERUSTETTU PERHE-

yritys, joka tarjoaa laadukkaita alumiinista ja ruostumat-

tomasta teräksestä valmistettuja muottituotteita lihateolli-

suuteen. Adelmannilla on laaja valikoima erilaisia muotteja 

keitosta savustukseen ja he valmistavat niitä myös 

räätälöidysti asiakkaan tarpeiden mukaan.
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