Hygienisk

Produkter for næringsmiddel- og farmasøytisk industri

Hygienisk
Ventiler

Hygieniske ventiler og aktuatorer fra
Kieselmann og Gemü.
Seteventiler, dreiespjeldventiler, kuleventiler,
kontrollventiler m.fl. med tilhørende
betjening for bruk på meierier, bryggerier,
næringsmiddel og farmasøytisk industri.

Instrumenter

Baumers instrumenter burde være velkjente
for de fleste aktører innen næringsmiddelog farmasøytisk industri.
Trykk-, temperatur-, nivå-, mengde- og
analyse-instrumentering for hygieniske
prosesser og generelle industriprosesser.

Filtrering

Amazon filters Ltd er en av Europas ledende
produsenter av filtre og filterhus og sikrer
produktkvaliteten hos de fleste europeiske
næringsmiddel- og farmasøytiske produsenter.
Posefiltre, filterpatroner, filterhus og kapselfiltre
for de fleste medier.

Sensorer

Baumer er også en av Europas ledende
produsenter av sensorer for automatisering.
Både til bruk i produksjonen, tappelinjer,
pakkemaskiner, kvalitetskontroll m.fl.
Objektregistrering, analyse, avstandsmåling,
kameraløsninger, enkodere og tilbehør.

Hygienisk
Prøvetaking

Prøvetakeren gir deg selve fasiten på
produktkvaliteten, da må du ha pålitelig utstyr
som gir representative prøver uten å påvirke
produktet. Vi har prøvetakere fra Swissfluid for
hygienisk bruk, og prøvetakere fra Maxx for
avløpsvann..

Mekaniske instrumenter

Eugene Bourdon fant opp bourdonrøret for
over 160 år siden, -prinsippet bak de fleste
trykkmålinger i dag.
Bourdon er i dag verdens største produsent av
mekaniske instrumenter for trykk og
temperaturovervåking.

Damp

Vår dampavdeling har stor kunnskap og lang
erfaring, og hjelper deg gjerne å finne riktig
løsning.
Kondenspotter, ventiler, instrumentering,
regulering- og kontrollutstyr fra markedsledere
som Gestra, RTK, Persta, Fike og Copes m.fl.

Tilbehør

Sveisestusser, adaptere, pakninger,
clamptilkoblinger, overganger, kabler,
dyser, rørkomponenter, reservedeler...
Vi har et stort utvalg av tilbehør og
komponenter tilpasset de fleste
hygieniske standarder.

Hygienisk
Europas ledende produsenter.
Alle nødvendige sertifiseringer og godkjenninger.
Kort responstid, rask levering og konkurransedyktig pris.
Alle komponenter produseres på egne fabrikker i Europa.
Løsninger både for ren og uren sone.
Komponenter for de fleste hygieniske standarder.
Erstatningsfiltre for alle fabrikater- svært konkurransedyktig pris/ leveringstid.
Mulighet for spesialtilpassede versjoner.

CleverLevel er en nyskapende nivåbryter som
brukes på både tørrstoff, væsker og klebrige medier.
Spesielt utviklet for næringsmiddel- utallige
bruksmuligheter i alle bransjer.

Med hygieniske ventiler og aktuatorer fra
tyske Kieselmann og Gemü, samt
sveitsiske Swissfluid står vi enda sterkere
rustet for å levere bransjens beste løsninger.

Spør oss:

Spør oss !
Dyre filtre, lang leveringstid eller ikke helt
fornøyd med kvaliteten i dag? Vi har
erstatningsfiltre for alle fabrikater.
Høykvalitets filtre til en hyggeligere pris.

Kontakt oss
Sigum Fagerberg AS
Årvollskogen 33, 1529 Moss - Hovedkontor/lager
Billingstadsletta 19B, 1396 Billingstad - Salgskontor
Tlf: 41 50 11 00 | post@sifag.no

For produktblader: sifag.no

