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Våra kunder i fokus – Yara AB

Vebe följde med i
flyttkartongerna
Känner du till Yara? Om inte, känner du säkert till märket Blåkorn, ett av Bayers stora
varumärken? Yara står bland annat bakom
fyllningen av de säckar Blåkorn trädgårdsgödsel som finns
ute i handeln.
– Vi är Sveriges
ledande leverantör
av växtnäring för
användning inom
främst jordbruk, skog
och yrkesmässig
trädgårdsodling, förklarar Kaj Juul, terminalchef på Yara.
Juul arbetade tidigare på Nordic Bulkers,
det var under sin tid där han etablerade kontakten med VEBE.
– Jag har haft en mångårig kontakt med
Vebe. När Yara köpte upp växtnäringsdelen
i Nordic Bulkers fick jag förmånen att följa
med på köpet. Då fick de även Vebe på köpet.
Det är viktigt att hålla fast vid de leverantörer
man vet funkar bra och som levererar rätt
produkt i rätt tid.

Snyggast säljer bäst
VEBE har levererat ett flertal säckfyllare
till Nordic Bulkers, och därmed Yara, genom åren.
– Det började med en planfoliefyllare,
sedan behövde vi en ventilsäckfyllare och
på det köpte vi en helautomatisk storsäckfyllare. Tidigare har Yara endast arbetat
business to business, där kraven på påsarnas utseende är låga. Nu var det dags att
slå sig in i konsumentproduktsegmentet.
– Att arbeta med säckar som ska ut i
handeln är en helt annan sak än att arbeta
business to business, förklarar Juul, påsarna måste vara tilltalande för konsumenten.
För att klara de kraven köpte Yara förra hösten en Mazekfyllare från Vebe.
– Mazekfyllaren är speciellt utvecklad för
att kunna tillgodose designkraven av påsar
som ska säljas i butik. Fyllaren ska klara
det mesta. Ståbotten, hörnsvetsning, sidoveck, handtag och återförslutbara zippåsar.
Med hjälp av den kan vi konkurrera på samma villkor som alla andra som arbetar mot
slutkonsument, avslutar Juul.

Scanpack – förpackningsvärldens största

skandinaviska mötesplats
Möt oss på Scanpack i Göteborg den
20–23 oktober. Vi finns i monter B09:72.

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

Scruvpac High Speed
Scruvpac HS (High Speed) är precis som det
låter, en kapacitetsmässig uppdatering av
efterfrågade Skruvpac, ventilsäckfyllaren
som fyller självförslutande säckar.
– Vi har haft maskinen i vårt sortiment
sedan 60-talet och
den har fungerat
utmärkt på marknaden. Men allt kan
vidareutvecklas, förklarar Mats Lindgren, Sales Manager
på Vebe Teknik.
Flaskhalsen på en
ventilsäckfyllare är
fyllmunstycket. Genom att utveckla
maskinens fyllaggregat föddes den nya,
snabbare, Scruvpac HS.
– HS står för high speed. Generellt kan
det sägas att kapaciteten har ökats med
50 procent med den nya Skruvpac. Det är
en rejäl ökning.
Det är inte självklart att Skruvpac HS
passar för all typer av material, därför
är det alltid på plats med en testkörning,

således försöker vi alltid ha en Skruvpac
HS i vårt testlabb.
– Oavsett typ av säck och fyllare är det
alltid bra att kunna provköra en maskin
före ett köp för att undvika obehagliga
överraskningar.
Maskinens kapacitet varierar beroende
på om den är halv – eller helautomatisk. Är
maskinen halvautomatisk är operatören
av stor betydelse för vilken kapacitet
som går att nå. Scruvpac och Skruvpac
HS säljs antingen halvautomatiska eller
helautomatiserade. Maskinerna byggs
helt enkelt ut med hjälp av olika moduler.
Exempelvis kan maskinerna utrustas
med automatisk säckpåträdare, Servus,
och pallastare. Den första Scruvpac HS
är redan nu ute hos en kund som arbetar
med cementprodukter.
– Maskinen lämpar sig för kunder som
fyller pulver i säck och som önskar en
högre hastighet. Och vem gör inte det?
avslutar Lindgren.
Skruvpac är precis som alla Vebes
säckfyllningsmaskiner typgodkänd enligt
det nya europeiska vågdirektivet MID.
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Vi finns på den
sudanesiska marknaden

Missa oss inte
på Scanpack 2009
För 11:e gången i ordning
ställer vi ut på Scanpack,
norra Europas största
förpackningsmässa.
På mässan kommer vi
bland annat att visa och
demoköra vår Scruvpac
HS (High Speed) som
har större kapacitet än
tidigare Scruvpac. Vi visar också upp en planfoliefyllare för konsumentinriktade förpackningar.
Besök oss i B09:72 så
demonstrerar vi flertalet
maskiner.

Vi har levererat en säcktömningsanläggning till DAL for Dairy products, ett av Sudans absolut största industrikonglomerat.
Anläggningen är till stor del automatiserad
och tömmer säckar som innehåller mjölkprodukter. Dessutom är anläggningen ergonomiskt utformad och dammar mycket lite.

Entrébiljetter
För biljetter kontakta Mats Lindgren,
sales manager på Vebe teknik.
E-post: mats@vebe.se · Tel: 070-885 5953.
Vi skickar hem biljetterna till er.
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