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Vra kunder i fokus - GB Glace, Flen

För den goda
glassens skull
Sandwich, Daimstrut, Tip Top, Nogger och
88.an. Vår tids favoritglassar tillverkas på GB
Glace fabrik i Flen. Med ca 50 % av marknaden är GB Glace Sveriges största glassproducent. Sedan 1996
är företaget helägt
av Unilever som
även har märken
som Lipton, Knorr
och Flora/Becel på
sin meritlista. Med
affärsidén, att nära
kunder och konsumenter med starka varumärken och
produkter som både ger upplevelser och
sprider glädje, har GB Glace sedan 40-talet
låtit oss njuta av deras glassar. Nu kan Vebe
Teknik ta åt sig en smula av äran.

En helhetslösning för GB Glace
– Vid årsskiftet levererade vi en storsäckstömmare för vassle åt GB Glace, säger Bertil
S Nilsson, säljare på Vebe Teknik.

– Vi ville gå från säckar om 750 kg till
säckar om 1000 kg för att minska våra transportkostnader, förklarar Karleric Idegren,
projektledare på GB Glace.
Idegren är mer än nöjd med storsäckstömmaren, som inte bara har reducerat
transportkostnaderna utan även har bidragit
till en dammfri miljö på GB Glace.
– Ja, tömmaren sluter helt tätt vilket ger
en bättre arbetsmiljö och inget spill. Vi kan
tillgodogöra oss allt pulver i påsarna!
Att GB Glace valde att lägga sin order på
Vebe Teknik berodde till stor del på att de
kunde leverera enligt den kravspeciﬁkation
GB Glace hade.
– Det är det som är vår specialitet, säger Nilsson, vi levererar det kunden vill ha!
VEBE såg också till att tömmaren installerades och blev driftsatt, sedan var det bara att
dra i spaken och köra för GB Glace.
– Att en investering i en storsäckstömmare kan göra sån skillnad, ler Idegren.

Processteknikmässa
Nu närmar det sig! Möt oss på processteknikmässan i Göteborg den 7–9 oktober 2008.
Vi ﬁnns i monter C01:10.

Vebe är en «Complete Powder Partner» när det gäller att hantera pulver «from bag to bag».

Dammfri tömning med
Vebes nya hygieniska
storsäckstömmare
Att tömma storsäckar
på pulver har länge varit
problematiskt. Det innebär
ofta damning, risken för
kontamination från yttersäck är hög och med ﬂera
system har det varit omöjligt att tillgodogöra sig allt
pulver. Många har därmed
använt sig av mindre säckar om 20–25
kilo som har tömts manuellt vilket slukar
mycket tid, kraft och pengar.
Vebe såg problemet och tillsammans
med QPC, ett företag inom pulverlackeringsindustrin, har man utvecklat en
hygienisk storsäckstömmare som går
att anpassa efter många olika branscher.
Tack vare en unik säckklämma sluter

tömmaren tätt vilket ger en dammfri
tömning. Dessutom är hanteringen av
säck oförstörande vilket innebär en lättnad för miljön.
– Men vi är fortfarande öppna för förbättringar och kan erbjuda varje kund den
lösning som är bäst anpassad efter deras
individuella önskemål! säger Mats Lindgren, Sales Manager på Vebe Teknik.
Exempel på individuell anpassning är
att tömmaren ﬁnns med telferbalk som
option för de som inte har tillgång till
truck, den kan fås med tömningshjälp
för de som hanterar kladdiga material
och med lastgivare för den som önskar
det. Dessutom kan systemet anslutas till
extern PC utan problem.

Två smakprov av vad vi kommer att
visa på mässan!
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göra. Systemet är även enkelt att ansluta
till ett överordnat PC-system.

Storsäckstömmare Hygien
Vår nya storsäckstömmare eliminerar de
problem som tidigare har funnits med att
tömma storsäckar på pulver. Den ger en
helt dammfri tömning och låter dig tillgodogöra dig allt pulver.

Reservdelar

Vår nya doserare doserar med
0,1% noggrannhet. Att demontera den är mycket enkelt och
den är därmed smidig att ren-
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Vi rekommenderar
vår nya påsfyllare!
Vi har fått en order från Nordic Bulkers på
en av våra nya påsfyllare som vi för ända ner
till 2 kilo. Den klarar även ståbotten, hörnsvetsning, sidoveck, handtag och återförslutande zippåsar .

Vi ﬁnns på plats i monter C01:10. Där
presenterar vi en mängd produkter och
framförallt våra nyheter.

Doserare för kontinuerlig
utvägning.
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Missa oss inte på
ProcessTeknik 2008!
ProcessTeknik är Nordens ledande mötesplats för oss inom processindustrin.
Här träffar du leverantörer till hela processindustrin och du får en bra bild av
vad som är på gång i branschen just nu.
Samtidigt har du möjlighet att fördjupa
dig i ditt specialområde!

Dina kontakter

Kom till oss i C01:10 så demonstrerar
vi doseraren och storsäckstömmaren
samt deras ytterligare ﬁnesser!
Mässan är öppen 9–17 varje dag,
beställ ditt kostnadsfria entrékort via
www.swefair.se
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