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DIN KOMPLETTA PROCESSPARTNER VID 
HANTERING AV TORRA OCH FASTA MATERIAL

Powtech AB projekterar och levererar 
utrustning till processer med hantering av 
torra och fasta material. Vi har en gedigen 
kunskap och lång erfarenhet av blandning, 
siktning, vägning, dosering, lagring samt av 
mekaniska och pneumatiska transporter. 

ViVi kan erbjuda allt från "know-how", ren            
komponentförsäljning till nyckelfärdiga    
lösningar.

ViVi arbetar främst inom industrigrenarna             
livsmedel-, kemi- , plast-, läkemedel- och 
agro/foderindustri, där kraven är höga på 
såväl produktionsutrustning som hygienisk 
miljö. 



MJÖLHANTERING TRANSPORTSYSTEM

SMÅDOSERING
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Powtech projekterar och levererar utrustning och 
system till livsmedel- och bageriindustrin. Med över 20 
år i branschen har vi lång erfarenhet av bland annat 
lagring, transport, dosering och blandning av pulver. 

Flödet i bageriprocessen börjar ofta med att mjöl eller 
andra ingredienser tas emot i småsäck, storsäck eller 
via bulkbil.

Powtech tillhandhåller småsäckstömmare i rostfritt 
eller i kolstål. Småsäckstömmarna anpassas så     
att de kan anslutas mot befintliga system eller                 
integreras i nya.

ViVi har också en egen utvecklad storsäckstömmare 
som finns antingen med inbyggd traversbalk och 
telfer eller med lyftok anpassat för gaffeltruck. Pow-
techs storsäckstömmare tillverkas i rostfritt eller i 
kolstål och anpassas helt efter dina önskemål och 
krav som kund. Till storsäckstömmaren finns också 
en rad tillbehör så som säckstosförslutare, säckmas-
sage och knivkors.

För högre kapaciteter erbjuder vi olika typer av silos. 
En mycket prisvärd och beprövad silo i bageriindustrin 
är tygsilon "trevirasilo". Vi erbjuder trevirasilos från 2,7 
m³ upp till 80 m³. Trevirasilon levereras som standard 
med vibrationsbotten, inblåsningsrör och manlucka 
men den går också att specialanpassa för särskilda 
behov. Trevirasilon levereras som en byggsats som 
enenkelt monteras ihop på plats.

Powtech erbjuder också rostfria lågbyggda silos från 2 m³ upp till 40 m³. 
Dessa silos lämpar sig mycket bra att placera i utrymmen med begrän-
sad takhöjd. Tack vare silons helfluidiserade botten kräver silon relativt 
låg rasvinkel och kan så vis byggas mycket låg. Powtech installerade år 
2010 fyra lågbyggda rostfria silos på ett bageri i Bromma där takhöjden 
endast var cirka 2 meter. Dessa silos behöver inte heller vara helt 
kvadratiska utan kan byggas rektangulära, det ger dem ytterligare 
möjlighmöjligheter och fördelar att passa just i dina begränsade och outnyttjade 
utrymmen.

Vi erbjuder också andra typer av silos så som glasfibersilos, galvade 
modulsilos, konventionella cylinderformade rostfria- och kolståls-silos.  

Powtech erbjuder prisvärda kompletta system för 
lagring, transport och utvägning av mjöl och                      
ingredienser. Med hjälp av en pneumatiskt transport 
och ett receptsystem kan ett flertal silos eller tömmare 
kopplas samman till en gemensam vågbehållare. 

GenomGenom receptsystemet kallar sedan operatören på x 
antal kg produkt som sedan transporteras och vägs upp 
i vågbehållare. Vågbehållaren töms sedan genom ett 
spjäll på sitt innehåll.

Vi projekterar och anpassar systemet efter dina önskemål och faciliteter. Vi har 
också möjlighet att illustrera och presentera systemlösningen för dig i en 3D-CAD 
miljö för att på så sätt enkelt kunna visualisera systemet.

Systemet levereras komplett med blås/vakuum-aggregat, rör, kopplingar, vågbe-
hållare, silos, receptsystem, elskåp etc.

Powtech tillhandhåller också system för dosering av 
småingredienser. Allting från små doserare med 
enkla bänkvågar till mer komplexa system med flera 
vågar kopplade till ett receptsystem. 

Vi använder oss av olika typer av 
doseringsutrustning beroende på 
produktens egenskaper och form.  
Detta gör att vi kan dosera ner till 
ett par gram med mycket hög 
noggrannhet.

TTveka inte att fråga oss på Powtech 
hur vi kan hjälpa dig och ditt bageri 
med hanteringen av ditt mjöl och 
dina ingredienser.
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