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Systemkompetence fra mælk til pakket ost 
- Behandling af mælk og valle  
- Produktionsudstyr til alle oste
- Udskæring og vægtoptimiering
- Pakkemaskiner / wrap-around

www.alpma.com
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Mød ALPMA på Salicaths stand  J1-7170 

Vi deltager igen i år på FoodTech med 
vores spændende program fra føren de 
leverandører til de skandinaviske føde-
vareproducenter. Som noget nyt i år, 
har vi modeller af ALPMA anlæg, så-
som:  Coagulatoren, Bassin syste-
merne samt Formatic fyldemaskine 
til osteforme.

ALPMA  leverandør til 
mejerisektoren
Maskiner og udstyr tilbydes til såvel 
store som små mejerier. Maskinpro-
grammet spænder fra manuelt betjente 
til fuldautomatiske linjer indenfor 4 
kerneområder.
Procesteknologi: Procesteknologien 
omfatter membranfiltrering, valle- og 
proteinbehandling.
Osteproduktion: Produktionsudsty-
ret omfatter bl.a. den unikke Coagulator 
- eller bassinsystemer - for ostemassen 
i små batchstørrelser, diverse fyldema-
skiner, stabler og de-stabler, klimabaner 
samt alle typer osteforme.  

Salicath  din konstruktive samarbejdspartner
Udskæring: Udskæring sker på avan-
cerede maskiner, hvor kontur- og vægt-
fyldeskannere sikrer optimal udnyttelse 
af hele osten. Høj hastighed og præcis 
udskæring!
Pakning: Pakning af bløde oste i høj 
hastighed og præcision samtidig med 
skånsom håndtering. 
Alle maskiner er konstrueret med stor 
fokus på servicevenlighed og hygiejne.

Andre leverandører
Udover ALPMA, repræsenterer Sali-
cath en række førende europæiske le-
verandører:

Servi Doryl: Alle typer osteforme til 
primært gule oste.
LEEB: Alle typer folie til wrap around 
af oste og andre fødevareprodukter. 
Desuden bredt program af folier til 
poser og forsegling.
Miromatic: Fuldautomatiske spande- 
og dunkefyldere i 0,5 - 20 liter i alle 
hygiejneklasser.

Bonfiglioli: Lækagetest, Head Space 
test samt vision kontrol – enkeltstyks 
eller som fuldautomatisk linje.
JIMCO: UV-C og Ozonteknologi for 
desinfektion af produktions- og lager-
lokaler med maskiner og udstyr.

Kom og mød os samt vores leverandø-
rer: ALPMA, Servi Doryl og LEEB. ■

Kontakt:
Jens Aage Christensen
Tlf: 4016 1201
E-mail: jensaage@salicath.dk

Vi ses på stand J7170!


