
MULTIVAC 
Fra enkle maskiner til komplekse løsninger
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MULTIVAC – din partner for  
pakkemaskiner og linjeløsninger
MULTIVAC er en verdensledende produsent av pakkeløsninger for næringsmiddel og sterile 
medisinske forpakninger, samt industri- og forbruksvarer. Vi setter standarden for 
pålitelighet, effektivitet, service og rådgivning. 

MULTIVAC ble grunnlagt i 1961 og er i dag den ledende globale leverandør av dyptrekkere, 
skålpakkere, vakuummaskiner, kammermaskiner og systemer for produktforpakninger. 
Produktporteføljen omfatter også merking, etikettering, inspeksjon, transportbånd og robot 
automasjon. 

Globalt har MULITIVAC konsernet mer enn 80 datterselskap og drøye 6000 ansatte. 
Hovedkontoret ligger i Wolfertschwenden i Sør-Tyskland. Våre kunder drar fordel av vår 
innovative teknologi, store forpakningskompetanse og kunnskapsrike medarbeidere. Vårt 
omfattende salgs- og servicenettverk tilbyr våre kunder god støtte i alle pakkeprosjekt.

MULTIVAC tilbyr alt fra små innstegsmaskiner til komplette «turn-key» linjeløsninger. I tillegg 
tilbyr vi også pressing, slicing, porsjonering, veiing, forpakning i skåler og poser, automasjon, 
merking og inspeksjon.
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MULTIVAC AS
Vårt mål er å gi rask profesjonell og omfattende  
service til våre kunder. Vårt erfarne salgs og service  
team er landsdekkende, med hovedkontor i Sandefjord. 

Kontaktinformasjon 
MULTIVAC AS
Nordre Kullerød 7 
3241 Sandefjord

Tel: 33 44 52 50
E-post: mun@multivac.no

Reservedeler: 33 44 52 50
E-post: reservedeler@multivac.no

Service/support: 33 44 52 50
E-post: support@multivac.no

BETTER PACKAGING AND PROCESSING
Vårt mål er og effektivt oppfylle dine behov gjennom MULTIVAC sine prosess- og 
pakkeløsninger. Vårt ekspertteam tilbyr et bredt utvalg av tjenester og teknisk support fra 
innledende prosjektdiskusjon til mer omfattende reservedelslager, service og opplæring.

Salg og service

Sandefjord
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MULTIVAC RX 4.0
MULTIVACs X-linje er den nye generasjonen av dyptrekkere, som er basert på INDUSTRI 4.0, og 
gjennom sin innovative teknologi setter en ny standard i markedet. Med Multi Sensor Control over-
våkes alle relevante deler av pakkeprosessen, og gjennom et sensorsystem måles et brett spekter av 
prosessverdier, som for eksempel parameterne til forming, vakuumering og sveising. Selv forming og 
sveiseplater er integrerte i dette kontroll systemet via elektroniske sensormoduler. Samtlige prosesser 
koordineres til et optimalt nivå, mens produkt og systemrelaterte avvik justeres automatisk. 
Feilinnstillinger kan også oppdages og justeres.  
Takket være dette arbeider X-line 
kontinuerlig i optimal drift. 

Automatisering
Våre integrerte forpakningsløsninger tilbyr mer enn høykvalitetsmoduler. Sammen med deg jobber  
vi for å utvikle den mest komplette, kostnadsbesparende og effektive pakkeløsningen tilpasset dine 
spesifikke behov. Takket være stor grad av vertikal integrasjon kan vi designe individuelle moduler  
eller konfigurasjoner linjespesifikt til din forpakning. Den raske og smidige integreringen av 
tredjepartskomponenter muliggjøres gjennom vårt fleksible styringssystem. 

Pakking i vakuumposer
MULTIVAC kammermaskiner
MULTIVAC kammermaskiner er driftssikre  
og gir gode pakkeresultater i kontinuerlig drift

• Konstant forseglingsresultat
• Tids eller trykk-kontrollerte  

kammermaskiner 
• MAP-forpakning  

(pakking med gass) 
• Markedets største utvalg  

av kammermaskiner 

BASELINE kammermaskiner
BASELINE Kammermaskiner er den optimale løsninger for 
enkel posepakking. Løsningen har et stort bruksområde og 
kan således benyttes av alle mindre produsenter, direkte i 
butikk, markeder, mindre osteprodusenter eller 
gårdsbutikker.

• Driftssikker 
• Enkel å bruke 
• Høy kvalitet

NYHET
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MULTIVAC er ledende produsenter av system for 
• Håndtering og lasting (håndteringsmoduler,  

«pick-and-place» roboter, transportbånd og 
konvergerende system)

• Merking og etikettering (cross web etiketterer, 
transportbåndsetiketterere og skrivere) 

• Kvalitetskontroll (visjonssystem, metalldetektorer) 
• End-of-line pakking (kartoneringssystem,  

etikettering og palletering)

MULTIVAC TX 710
Takket være den innovative maskinstyringen med Flow Manager og Multi Sensor Control, 
pakker TX 710 med maksimal fleksibilitet og pålitelighet selv ved meget høy produksjonstakt.  
Verktøykonseptet X-tools, er en garanti for høy pakkekvalitet og MULITVAC Pack Pilot 
(2020) har automatisk innstilling av alle parametre for 
en raskere produksjonsstart. TX 710 tilbyr også online 
tilgang til MULTIVAC Smart Service, som øker 
maskinens effektivitet ytterligere.

MULTIVAC L 310 Full wrap labelling
L 310 er en etiketteringsløsning der etiketten fullstendig omslutter 
produktpakken som et bånd og blir en informasjonsbærer som 
samtidig dekker pakkens overdel, sider og bunn, hvilket gir pakken  
et Premium utseende. Produktet blir meget attraktivt og gir god 
synlighet i butikk, nesten uavhengig av hylleplassering, ettersom  
alle fire sider blir etikettert. Løsningen gir pakken en rekke design 
muligheter. Ettersom transparent film ofte blir brukt vil etiketter med 
stor variasjon i fasonger spille en viktig rolle for å skille produktene.

NYHET NYHET



6

Pakkekonsept
MultiCook™ er en innovativ og «no-touch» matlagningsløsning for fryste 
eller kjølte produkter. Materialet egner seg godt for tillagning i ovn og gir 
en fin steke skorpe og saftig resultat. Det reduserer også tillagningstid, 
vannforbruk, forbruk av salt og andre krydder. MULTIVAC tilby også 
andre funksjonsmateriale som for eksempel krympefilm, MULTIVACs 
nye skinpack-løsning MulitFresh™, fleksible, stive og halvstive 
varmeformbare filmer, filmer for flow-pakkemaskiner og skålpakkere, 
forseglbar film og poser for forskjellige typer av forpakninger, og 
pakkeløsninger.

PaperBoard og  
sirkulær økonomi
Pakkens viktigste oppgave er å beskytte produktet og bidra til kvalitet og 
forlenget holdbarhet. Med MULTIVAC PaperBoard tilbyr MULTIVAC en 
rekke forskjellige pakkeløsninger basert på papirfiber som oppfyller alle 
krav om gjenvinning. Dyptrekkere og skålpakkere kan tilpasses kundens 
individuelle ytelseskrav og oppfyller effektivitetskrav gjennom å 
kombinere innmatings, utmating og etiketteringsmoduler. Både MAP 
(pakking med gass) og skinpakker av papirfiberbasert material kan 
implementeres i MULTIVAC-systemet. Alle materialene kan separeres  
i sine respektive deler av sluttforbruker og gjenvinnes.

Serviceavtale og vedlikehold
Regelmessig avtaleservice reduserer risikoen for driftsstans og forlenger 
maskinens levetid. Du slipper å ha kontroll på når det er behov for 
service. I tillegg tilbyr vi en lavere timepris og reservedelsrabatt dersom 
det tegnes en serviceavtale for dine MULTIVAC-maskiner. MULTIVAC 
tilbyr også reparasjon og gjennomgang av sveis- og varmeplater som er 
viktig for å opprettholde god produksjonskvalitet.

Kundeportal med Webshop 
MULTIVACs nye kundeportal en din dør til MULTIVACs verden. 
• Enkel bestilling og re-bestilling av reservedeler i MULTIVAC 

Webshop
• Oversikt over alle reservedelsbestillinger
• Tilgjengelig døgnet rundt og oversikt over din MULTIVAC 

maskinpark 
• 3D-kataloger og detaljerte tegninger av dine maskiner 

Registrering
Registrer deg på: http://portal.multivac.com
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Flere maskinkonsept for  
komplette linjeløsninger
 
MULTIVAC S 800 slicer 
MULTIVAC S 800 slicer håndterer alt fra shinglede rette stabler på 
opptil 80 mm, til sikksakk stabler og singel porsjonering av løvtynne 
skiver. 

Den klarer også bøyning av enkelt skiver og store bulkforpakninger. 
Den horisontale innmatingen er hygienisk, og designet på slicer og 
pakkemaskin gjør at linjens totallengde minimeres.

MULTIVAC TVI GMS 1600
Fleksible MULTIVAC TVI GMS 1600 optimerer porsjonskvalitet av 
stykningsdeler. Kjennetegnes av høy kapasitet når det gjelder kutting, 
forming og distribusjonsløsningen som kan integreres sømløst i en 
pakkelinje. 

Bearbeidingskapasiteten strekker seg fra millimeter tynne til 300 mm 
tykke skiver. Kjøtt med ben kan lett separeres i jevne skiver. Takket 
være det patenterte 3D-systemet fra TVI tilbyr det multifunksjonelle 
porsjonssystemet høyest mulig fleksibilitet og presisjon. 

Kursing – dra nytte av vår know-how
Sørg for å kurse dine medarbeidere, for på best mulig måte benytte 
potensialet i din pakkeløsning. MULTIVACs kurstilbud omfatter både 
standardkurs og kundetilpassede kurs. 

Kursene kan finne sted hos dere eller på en av våre MULTIVAC 
kurssenter. Vi tilbyr kurs innenfor dyptrekkere, skålpakkere, 
kammermaskiner og håndteringsmoduler. Kurstilbudet retter seg  
først og fremst mot maskinoperatører, produksjonsledere og 
vedlikeholdspersonell. Det vil være både teoretiske og praktiske 
øvelser i små grupper.

Vårt team gir deg gjerne råd om hvilke kursmoduler som passer deg 
og dine medarbeidere.
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