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Nimo-KG, dotterbolag till Nimo-Verken, designar och tillverkar maskiner för intern produkthantering. Företagets lyft- och tömningsutrust-
ning (KG-lyften) har under årens lopp gjort Nimo-KG till ett välkänt namn i livsmedelsbranschen och varje år levereras över 200 maskiner 
till kunder över hela världen. Mer information hittas på: www.nimo-kg.se

Mer än en hel årsomsättning – i en enda order. Så 
stor är teknikleverantören Nimo-KG:s nyvunna 
beställning från livsmedelsjätten Findus som nu 
uppdaterar sin produktionsanläggning i skånska 
Bjuv ordentligt. De nya maskinerna tas i drift om 
mindre än ett år och kommer vid full produktion 
att hantera så gott som alla produkter som läm-
nar fabriken. 260 000 förpackningar – varje dag.
– Detta är vårt i särklass mest omfattande 
uppdrag någonsin och vi är oerhört glada för 
förtroendet, säger Torsten Palmgren, försälj-
ningschef på Nimo-KG.
 
I närmare 25 års tid har Nimo-KG, specialist på skräddar-
sydda tekniska lösningar till livsmedelsindustrin, stöttat 
Findus fabrik i Bjuv. Här tillverkas majoriteten av Findus 
olika varianter av frysta grönsaker och wokblandningar, 
och redan idag används en mängd olika lyftar, tömmare, 
vågstationer och blandare från Nimo-KG. Uppdragen 
har hittills varierat i omfattning, men även de allra störs-
ta trumfas nu av den senaste beställningen: En komplett 
uppvägningsanläggning i rostfritt stål. 36 meter lång.

– Detta uppdrag är en omfattande del av det största 
investeringsprojektet någonsin inom Findus, och med 
Nimo-KG:s hjälp ökar vi tydligt vår konkurrenskraft 
gentemot flera europeiska producenter, säger Ronny 
Bengtsson, fabrikschef på Findus i Bjuv.

I januari 2014 stod det klart att Nimo-KG gick vinnande 
ur upphandlingen efter hård konkurrens av ytterligare 
tre leverantörer, och för att hinna leverera i tid skrider 
man omedelbart till verket.

– Vi kommer att arbeta intensivt med detta under hela 
2014.  Anläggningen omfattar en rejäl plattform i rostfritt 
stål med 17 tömmare och lika många isolerade buffert-
fickor. Varje ficka har sin egen vibrerande ränna undertill 
som skakar de frysta grönsakerna vidare till varsin våg-
behållare, allt för att säkra att varje individuell mängd 

är korrekt innan delarna mixas i sju jättelika blandare. 
Storleken på projektet har krävt en intern kraftsamling 
och förutom att vi just anställt ytterligare en konstruk-
tör kommer vi också att ta in extra konsulthjälp under 
våren, säger Torsten Palmgren.

36 meter. Så lång är den rostfria plattform som Findus köpt.
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För mer information vänligen kontakta:

Nimo-KG i rekordsamarbete med Findus

Flaggan i topp. Torsten Palmgren och Stefan Olsson hissar 
Nimo-KG:s flagga där Findus nya anläggning skall byggas.


