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På pakkeløsninger til fødevareindustrien samarbejder 
Fisker med italienske PFM Packaging Machinery, som 
er en af Europas førende producenter af pakkeløsninger 
til detailemballering, tyske SESOTEC, som er specialister 
indenfor løsninger til detektion af fremmedlegemer samt 

Höfelmeyer, som er specialister inden for vejeteknik 
og prismærkningsanlæg. Desuden har Fisker en stærk 
portefølje af end-of-line løsninger til bl.a. kartonnering 
og palletering.

Her følger et udvalg af vores maskiner til løsninger i fødevareindustrien

Höfelmeyer checkvægt
Checkvægten hjælper med at sikre den 
korrekte vægt i de enkelte pakker og giver 
overblik og gennemskuelighed i produktio-
nen gennem generering af tidsrelaterede 
statistikker om produktet, batch, skift og 
alarmer. Samtidig mindskes risikoen for 
overfyldninger. Det reducerer både om-
kostninger og nedetid.

PFM R-serien >
R-serien en række innovative VFFS-maski-
ner, som er udviklet med baggrund i over 
50 års erfaring og forskning inden for em-
ballageindustrien. Maskinerne sikrer høj 
produktivitet, er udviklet til at arbejde i fø-
devareindustrien og er enkle at anvende. 

PFM D-serie
D-serien er et innovativt koncept inden for 
posemaskiner til ståposer, som har sat nye 
standarder for drift og prodution. Serien 
består af forskellige moduler, som kan ind-
stilles individuelt efter kundens behov. Her-
udover kan maskinen forsynes med ekstra 
moduler som fx. metaldetektor, røntgenan-
læg og kartonneringsmodul.

< MBP kombinationsvejemaskine
MBP tilbyder et bredt program af veje-
maskiner med 8 til 24 vejehoveder samt 
memory-beholdere afhængigt af kapaci-
tetsbehov. Den optimale dosering og kom-
bination beregnes via algoritmer, så maski-
nen kan arbejde med både høj hastighed 
og præcision. Maskinen har et hygiejnisk 
og rengøringsvenligt design. 

PFM Scirocco 
Scirocco er en flowpakker, som er udviklet 
til at pakke produkter i modificeret atmo-
sfære (MAP-pakning). Maskinen er opbyg-
get så alle dele er lette at rengøre. Den 
fleksible opbygning mulliggør innovative 
emballageløsninger med fx. genlukfunk-
tion.
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Sesotec Raycon D
Raycon D kontrol- og inspektionssystemer 
til detekting af fremmedlegemer. Det kan 
eksempelvis være glas, keramiske partikler 
eller sten i fødevarer. Udstyret detekterer 
også produktmangler som revner eller luft-
bobler. Raycon fås i flere modeller afhæn-
gigt af applikation.

Sesotec metaldetektor
Metaldetektoren er udviklet til arbejde med 
både emballerede og uemballerede pro-
dukter. Den kan detektere alle metalgen-
stande (jernholdige, ikke-jernholdige og 
rustfri stål). Metaldetektoren fås både med 
single- og multi-frekvensspole afhængigt 
af krav til søgeområde.

Fisker er din arkitekt og rådgiver på den komplette 
pakkelinje og er garant for, at de enkelte maskiner i 
løsningen også fungerer efter hensigten, når de bygges 
sammen til en linje.

Det sker med udgangspunkt i Fiskers samarbejde med 
udvalgte, kvalitetsleverandører hver med deres speciale og 
derved specialistviden. Det giver en bred, stærk vifte af 
produkter, som Fisker sammensætter til kundespecifikke 
produktionsanlæg, som præcist opfylder jeres behov. 

Komplet pakkelinje med  
kombinationsvejemaskine  
og PFM pakkeanlæg

PFM Vetta
Vetta posemaskinen adskiller sig fra andre 
maskiner ved at tilbyde ”multi posetyper” 
og flere maskiner i ét system. Maskinen 
kan arbejder med 30 forskellige posetyper 
som fx doy-style og steelo-bag.

Se hele udvalget af 
maskiner fra Fisker 
på www.fisker.as
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Fisker har et serviceteam med over 10 med-
arbejdere, som arbejder med nymontage, 
vedligehold og problemløsning. Ved nymon-
tage foretages oplæring og uddannelse af 

personale hos kunden. Alle vores service-
teknikere har gennemgået uddannelse i 
analyse og problemløsning ved installation 
og reparation af anlæg leveret af Fisker. 

Vi har desuden et bredt kendskab til PLC-
programmering, hvilket sikrer hurtig pro-
blemløsning samt idriftsættelse af nye  
anlæg. 

Om Fisker
Fisker Skanderborg A/S er det nordlige Europas største le-
verandør af pakkeløsninger til poser og sække til både food 
og nonfood. Vi tilbyder kunderne en total løsning fra rådgiv-
ning om løsningens konstruktion til installation, indkøring 
og serviceaftaler. På alle områder har vi stor fokus på at 

levere udstyr, service og rådgivning i en solid kvalitet. Vi 
leverer pakkeløsninger til poser, sække og kartoner til virk-
somheder i hele verden. Vores hovedmarkeder er Skandi-
navien, Finland, Irland, England og Baltikum.
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