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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. 
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På 1800-talets början introducerades det blöta snuset, läppsnuset, så som vi känner till det i Sverige. 
Innan dess hade folk redan på 1500- och 1600-talet använt luktsnus och sedan tuggtobak. Läppsnuset 
blev snabbt en succé i Sverige och under 1919 slogs försäljningsrekord med 7000 ton snus d.v.s. 1,2 kg 
per svensk. Svenska emigranter tog också med sig läppsnuset ut i världen och det finns nu att köpa i ett 
flertal länder jorden runt.

Läppsnus tillverkas genom att torkad tobak mals 
och blandas med vatten, salt, soda och aromer. 
I tidig snustillI tidig snustillverkning fermenterades snuset 
i förhöjd temperatur i flera månader. Denna 
metod gav dock höga halter av skadliga 
nitrosaminer. Därför fermenteras inte 
längre svenskt snus på detta sätt utan 
värmebehandlas och pastöriseras 
istället för att minska halterna med 
nitnitrosaminer. 

Powtech projekterar och levererar utrustning och system till hantering av torra och fasta material. Vi har stor 
erfarenhet av lagring, säckhantering, transport, dosering, separering, blandning och packning.

Vi har varit samarbetspartner och teknisk rådgivare till flera svenska 
snustillverkare i nära 20 år. Powtech är återförsäljare åt ett flertal 
världsledande maskintillverkare vilket gör att vi kan leverera och ta 
fram skräddarsydda system och utrustning för just din process.
 
PPowtech tillhandhåller all den utrustning som krävs för att ta snuset 
från tobaksbal tills dess att den skall packas i dosor. Vi kan leverera 
allt ifrån ett litet filter upp till ett nyckelfärdigt system.

Vid större projekt identifierar och fastställer vi tillsammans med dig hur ditt 
processbehov ser ut. Därefter tar vi fram kravspecifikationer och flödes-
scheman där systemkonceptet tydligt framgår. Utifrån detta beräknar och 
dimensionerar vi sedan ett skräddarsytt system efter det identifierade 
behovet. 

När systemets ingående delar är definierade så 
konstrueras systemet i en 3D-Cad-miljö vilket 
möjliggör en snabb och precis visualisering av hur 
anläggningen och systemet kommer se ut i verk-
ligheten. Detta ligger också till grund för 
tillverkningen av kringutrustning så som stativ, 
trappor och övergångar.

Vi erbjuder också montage, uppstart och utbild-
ning av utrustningen och systemen som vi    
levererar.

Tillverkningen av snus börjar oftast med malning av den torra 
tobaken. Powtech tillhandahåller ett program med hammar-
kvarnar för både låga och höga produktflöden. Våra enklaste 
kvarnar är mycket prisvärda och lämpar sig bra till den 
mindre tillverkaren. Våra större hammarkvarnar går att 
få med automatiskt sållbyte för maximal kontroll av 
fraktioneringen. Till kvarnarna finns också en rad 
oliolika tillbehör och övervakningssystem. 

Tillsammans med vår kvarntillverkare så kan vi 
utföra tester och ta fram siktkurvor på tobaken 
för att optimera hammarkvarnen efter dina 
önskemål och specifikationer.

Hjärtat i snustillverkningen är blandaren där 
tobaken blandas med vatten, salt, soda och 
aromer för att få sin slutgiltiga snuskaraktär. 

PPowtech har tillsammans med vår tillverkare 
utvecklat och designat en speciell "snus"-
blandare som finns i olika storlekar beroende 
på ditt behov. Blandaren är mantlad för 
värme och kyla för att snabbt kunna värma 
upp och därefter kyla ner innehållet. Pastöri-
seringen är ett mycket viktigt steg för att hålla 
nere halterna av skadliga nitrosaminer. 

Andra tillbehör som exempelvis direktånga 
och provtagare är bara några av de anpass-
ningar som kan göras för att passa din 
produktionsprocess på bästa sätt. 

Blandarna är tillverkade i livsmedelsut-
förande och kan också utrustas med CIP-
rengöring (Clean In Place) för bästa hygien.

Powtech erbjuder också ett komplett sorti-
ment av övrig utrustning så som filter, spjäll, 
fläktar och vågsystem för att nämna lite.

Vårt mål är att du som kund skall se Powtech 
som en långsiktig partner som kan bistå med 
kunskap och utrustning till din snustillverk-
ningsprocess.

Tveka inte! Hör av dig till oss på Powtech och 
fråga hur vi kan hjälpa dig!


