EI MITÄÄN RIMPULOITA.

Helppo ja huoleton kuljetinratkaisu
Tuottavia ja turvallisia ratkaisuja
elintarviketeollisuuden tarpeisiin.
Yksilöllisesti räätälöity kotimainen
tuote
Ratkaisut suunnitellaan aina
yksillöllisesti asiakkaan tuotannollisten
erityistarpeiden mukaan.
Hihnan vaihto ja puhdistus onnistuu
nopeasti
Mekanismi on suunniteltu
helppokäyttöiseksi.
Helppokäyttöisyys lisää
työturvallisuutta.
Materiaalit kestävät hyvin kulutusta
sekä päivittäistä pesua.

Serfikaatit
EC 1935/2004
EC 2002/72/EC
FDA
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ELINTARVIKESERTIFIOIDUT
KULJETTIMET
Elintarviketeollisuuden raaka-aineet ja vaihtuvat
lämpötilat vaativat kestäviä ja mukautuvia
ratkaisuja. Ferroplan Oy:n ja Ammeraal Beltech:in
elintarvikesertifioidut kuljettimet ovat helppo ja
huoleton ratkaisu elintarviketeollisuuden
muuttuviin tarpeisiin.
Jokainen ratkaisu suunnitellaan yksilöllisesti. Näin
tuotantolinjan toiminta on tehokasta ja turvallista.
Kuljetinratkaisumme soveltuvat esimerkiksi
leipomo- ja meijerituotteiden, lihan, siipikarjan,
makeisten, hedelmien ja kasvisten käsittelyyn.

Soliflex-Pro Hihna
Hygieenisin hihnavaihtoehto, ei sisällä rispaantuvaa kudosta.
Erittäin helppo puhdistaa, kestää hyvin pesuaineita.
Soveltuu hyvin kaavaukseen (Ammeraal Beltech/Ultrascraper).
Veto special-hammaspyörillä, ei luistoa.
Kierrätettävä.

Standardi PU-hihna
Useita pintamateriaaleja, värejä, pintaprofiileja sekä
lisävarusteita.
Amseal-reunasuljenta parantaa hygieenisyyttä ja
tuoteturvallisuutta.

Moduulihihna
Kestävä, pitkä käyttöikä.
Useita materiaalivaihtoehtoja.
Veto hammaspyörillä, ei luistoa.
Helppo liittää ja poistaa tarvittaessa esim. pesua varten.
Kantaa raskaat kuormat.

UltraScraper - Kaavari
Elintarvikehyväksytty
Ultrascraper on puristettu
kahdesta erikovuisesta
muoviseoksesta. Kova runko
yhdistettynä antimikrobiseen
pehmeään ja joustavaan
kärkeen takaa erinomaisen
puhdistettavuuden. Pehmeä
kärki aiheuttaa vähemmän
painetta hihnalle, joten hihnan
kuluminen on lievempää.
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RATKAISUMME TOI VALIO OYJ:LLE
MITATTAVIA HYÖTYJÄ

Ferroplanilta saat myös kuljetinratkaisut
sisälogistiikan tarpeisiin, kuten esimerkiksi
vaunukoiden, rullakoiden ja lavojen
käsittelyyn.
Riihimäen Meijerin Ferroplanilta tilaama
kuljetusjärjestelmä lisäsi tuotannon
tehokkuutta jopa 20 prosenttia sekä teki
työskentelystä turvallisempaa:
"Lähdimme alusta asti suunnittelemaan
ratkaisua niin, että se olisi mahdollisimman
simppeli, huoltoystävällinen ja turvallinen
käyttää. Tehokuutemme kasvoi noin 10-20
prsoenttia"
- Valion varastoesimies Jouni Rissanen.
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