
Vi utformar lösningar som skapar sammanhang. 
Genom att kombinera komponenter från 
erkända producenter och skapa unika total-
lösningar eller särskilda tekniska lösningar ger  
vi våra kunder trygghet samt produktions-
mässiga och ekonomiska fördelar.

Alfotech kan leverera tryckprovs- och material-
certifikat, samt dokumentation för spårbarhet så 
att våra kunder uppfyller gällande lagstiftning. 
 

Fokus på processindustrin
Våra kunder finns inom livsmedelsindustrin, 
samt inom den farmaceutiska och kemiska 
industrin. 

Alfotech importerar, utvecklar och producerar 
själva många av de komponenter som ingår i 
våra lösningar. All den kunskap som vi har sam-
lat på oss under 25 års utveckling av produkter 
ger oss den expertis som krävs för att hitta den 
lösning som passar till just ditt företag.
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Technical solutions for the process industry

Hos Skånemejeriers anläggning i Malmö har 
man upplevt kortvarig livslängd på de slangar 
som används till sylttransporter.  
 
Sedan man började med tester från Alfotech 
med Beverage+ som slang, har livslängden 
förlängts markant. 
 
Från tidigare 3 månader till numera 12 månader 
och uppåt, sedan utbytet från traditionellt använd 
livsmedelsslang för sylt. 
 
“Med kvalificerad rådgivning från Alfotech får 
man en specialiserad partner som kan finna den 
mest optimala kombinationen av Pris, Kvalitet 
och Anpassning. 
 

Med hjälp av interlocksystemet för de pressade 
kopplingarna ökar man också säkerhetsaspekten 
och får en förbättrad hygien vid sina produkt-
transporter.

Snabb service och heltäckande lager hjälper 
också vid hastiga förändringar i driften”. Berättar 
Björn Eriksson Ansvarig Teknik & Underhåll 
 
Beverage+ 
Med Beverage+ har man gått från ett traditionellt 
naturgummi till brom bytol (BIIR) som är mer an-
passat för fruktsyror från sylt  och juiceprodukter. 

Kundcase 

Förlängd hållbarhet med anpassade 
Syltslangar

Vi värnar om den svenska mjölkbonden och om 
mångfalden på den svenska mejerimarknaden.  
 
Skånemejerier är så mycket mer än ett mejeri i 
Skåne. Att våra mejerivaror är goda vet väl alla. 
Men de senaste åren har vi förstått att varumär-
ket Skånemejerier står för så mycket mer. Att 
handla mjölk som är producerad i Sverige är för 
många en aktiv handling, ett ställningstagande. 
Det har skapat en närhet till våra konsumenter 
som vi är oerhört stolta och glada för.

Vi sysselsätter drygt 600 medarbetare direkt och 
många fler i vår närhet.

Cirka 400 mjölkbönder i Skåne och Sydsverige 
levererar mjölk till våra mejerier.

Skånemejerier ingår sedan sommaren 2012 i 
mejerigruppen Groupe Lactalis.

Om Skåne mejerier


