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PRESSMEDDELANDE 

 

Göteborg, 5e oktober, 2015 

 

Totaleffektivitet inom livsmedels- och förpackningsprocesser – 

FlexLink visar nya lösningar på Scanpack. 

FlexLink visar hur tillverkare inom livsmedels- och förpackningsindustrin tar 
konsument- och varumärkesskydd ner till fabriksgolvet samtidigt som 
kostnaderna minskar. Möt oss på Scanpack, 20-23e oktober. 

Kraven på att kontinuerligt reducera produktioskostnaderna, att korta tiden för 

introduktion av nya produkter samt att hantera varierande volymer är typiska krav inom 

den konkurrensutsatta livsmedelsindustrin. Förutom dessa ligger konsumentskydd, en 

god och säker arbetsmiljö samt varumärkesskydd på toppen av agendan för 

varumärkesägare och producenter.  

På Scanpack visar FlexLink upp lösningar och know-how från bröd, ost och 

mejeriindustrierna. Med en unik kombination av lösningar för effektiv production, den 

nya hygieniskt konstruerade lamellbandtransportören och raffinerade funktioner visar 

FlexLink hur kraven från konsumeter och tillverkare möts på fabriksgolvet.   

 

Hygieniskt konstruerade transportörer  

Besökarna kommer att se den nya generationen av hygiensikt konstruerade 

lamellbandtransportörer som kallas WLXH, där H står för hygienisk. Den är 

konstruerad för processer där mat är i direktkontakt med utrustningen och lyfter nivån 

på hygien och effektivitet i produktionen. Konstruktionen följer EHEDG-riktlinjerna för 

hygienisk design och förenklar genomförandet av riskkontroller enligt HACCP.   

Förutsättningarna för ett gott konsumentskydd och produkternas hållbarhetstid sätts 

redan i produkten och i produktionen. FlexLinks lösningar är konstruerade för enkel 

rengöring, kort torktid och konsistent resultat. Med integrerade rengöringsfunktioner 

(CIP, cleaning-in-place) blir rengöringsprocesserna ännu enklare och rengöringen kan 

göras ofta, och med ett minimum av bemanning.      
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Förutom detta kommer besökarna att bli presenterade FlexLinks kompletta erbjudande 

av transportörplattformar avpassade för förpackningsprocesserna ner till end-of-line.  

Kompletta lösningar 

FlexLink erbjuder nyckelfärdiga lösningar med bland annat förstudier, lösningsdesign, 

layouter, integration och eftermarknadstjänster. Tillverkare som kräver effektiva 

helhetslösningar kommer att få ta del av 3D-flödessimuleringar som används för att 

kunna verifiera lösningens design och kapacitet på ett tidigt skede i processen.  

“Våra kunder inom livsmedelsindustrin ger oss start feedback och uttrycker sin 

tillfreddställelse med att våra produkter och lösningar effektivitet och renlighet i 

produktion. Vi ser fram att möta industrin på Scanpack” kommenterar Mattias Byström, 

VD på FlexLink. 
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Klas Ålander 

Communications 

031-3372499 

klas.alander@flexlink.com 

 

FlexLink är en global leverantör av produkter och lösningar för automatiserade 

produktionsflöden – som ökar effektiviteten i produktionssystem. FlexLink har lokala enheter i 

30 länder och partners i fler än 60. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Under 2014 var antalet 

anställda 840 och omsättningen 1 649 Mkr.  

FlexLink ingår i Coesia, en innovationsdriven koncern som består av 15 företag specialiserade 

inom tillverkning av automatiserade maskiner samt tillhörande produkter och tjänster. Under 

2014 omsatte Coesia 1 450 M€ och hade 6 175 medarbetare. 
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