Säkra smörjmedel för
Livsmedelsproduktion

Som kund får du hjälp med:
Order: 020-83 00 00
Orderfax: 0510-828 90
Ordermail: kundservice@svenskafoder.se
Svenska Foder Energi
Box 673
531 16 Lidköping
Vxl 0510-828 00
För mer information:
www.svenskafoder.se/energi

• Smörjrekommendationer, tekniska råd
• Produktrationalisering
• Upprätta smörjscheman, instruktioner
• Utbildning
• Utföra Haccp
(livsmedelsäkra produktionen mot kontaminering)
• Råd om lämplig smörjutrustning samt förvaring
• Analysera olja och fett
• Ta hand om er spillolja
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Livsmedelsgodkända produkter
enligt NSF H1/3H

Säker produktion
Att klara smörjning av maskiner
och driftanläggningar inom
livsmedels-, och foderindustrin
ställer höga krav på både utrustning och kunnande.
Hög prestanda, tuffa hygienkrav
samtidigt som maskinparken ska
fungera med lång livslängd ställer
höga krav på underhåll och förebyggande insatser. Din maskinpark ska fungera dygn efter dygn
under svåra förhållande, som t ex
höga och låga temperaturer samt
med översköljande vätskor.
Vi har produkterna och kunnandet för att minska dina driftskostnader och minimera driftsstopp.
Svenska Foder Energi hjälper ditt
företag att uppfylla kraven enligt:
• Livsmedelsverket ,
• FDA,
• BRC,
• Iso 22 000
• European Food Safety
Authority (EFSA),
• NSF H1 mfl.

Vad gäller för din verksamhet?

Här redovisas några av de regler som ni måste eller bör följa
Livsmedelsverket – Tillverkaren av livsmedel ansvarar för att
smörjmedel som används i produktionen är säkra att konsumera
för människor o djur vid eventuell kontaminering av livsmedlet.
European Food Safety Authority (EFSA) - Samma krav som
ovan men med betoning på foder.
ISO 22 000 - Ett kvalitets- & ledningssystem för att säkerställa
säker produktion.
FDA (Food and drug administration) – FDA anger kraven på de
smörjmedel som ska användas om det finns risk för kontaminering
vid tillverkning av livsmedel.  Riktlinjerna är stränga och FDA:s
krav tillämpas över hela världen.
NSF (National Sanitary Foundation) - Övervakar standarden för
de produkter som ska användas inom livsmedelsindustrin. De
listar också dessa enligt normen H1 som tillåter tillfällig kontaminering av livsmedlet. Normen 3H tillåter kontinuerlig inblandning.
BRC (Brittish retail consortium) – En engelsk standard som har
tagit steget längre än NSF och de har även krav på förrådshållning, förpackningar, luft mm.
Haccp (Hazard analyses and critical control points) – Eget
kontrollsystem för livsmedelssäkerhet vid tillverkning.

Hydrauloljor
White mineral oil 22, 68 – Vitolja med oxidations inhibator av hög kvalité ”NSF 3H”
Flow Guard Syntetic Iso 32, 46, 68 – Pao syntet oljor av högsta kvalité
FGH AW 32 Hydraulic Oil 32, 46, 68 – Vitolja av högsta kvalité med AW & Rostinhibitor

Växelådsoljor
Flow Guard Syntetic ISO 220, 320, 460, 680 – Pao syntet oljor av högsta kvalité
FGG AW ISO 220, 460 – Vitolja av högsta kvalité med AW & Rost inhibitor
Perma Gear FG 220, 460 – Syntetisk polyglykololja av högsta kvalité för snäckväxlar m.m.

Kompressor- & Vakumpumpoljor
Compresyn 405 ISO 46, 68 - Pao syntetoljor av högsta kvalité för lamell-, skruvkompressorer
Compresyn 405 ISO 150 - Pao syntetoljor av högsta kvalité för kolvkompressorer, växelådor m.m.
Compresyn 250 ISO 100 - Pao blandad syntetolja av hög kvalité för vakumpumpar, hydraulik m.m.

Kedje- och konveyeroljor
Magna Plate 78 – Droppfri kedjeolja speciellt utvecklad för livsmedelsindustrin
Magna Plate 86 – Kedjeolja utvecklad för applikationer i frysar och kylrum, 32 sct, - 60o C
Pyrokote FG 220 - Kedjeolja för höga temperaturer upp till 280o C
Proofer Chain Oil - Kedjeolja för fuktiga miljöer som eliminerar rost

Vitolja (dimsmörjning) (bagerier)
White mineral oil 22, 68 – Vitolja med oxidationsinhibator av hög kvalité, ”NSF 3H”
(3H = Att oljan kan ingå som en del av den färdiga produkten)

Svenska Foder Energi erbjuder
livsmedelssäkra H1/3H oljor av
högsta kvalitet från marknadens
ledande tillverkare. Som affärspartner kan du alltid räkna med
bästa support.
Svenska Foder Energi är generalagent för JAX smörjmedel
som har över 50 års erfarenhet
av livsmedelsoljor. Dessutom

så har vi i egen regi tagit upp
tillverkningen av oljor och fetter
som andra stora oljebolag valt att
lägga ner. Dessa produkter kallar
vi för Extreme.
Vi garanterar ett brett sortiment, snabb leverans samt en
välutbildad personal. Ingen fråga
är för stor eller för liten för oss,
välkommen som kund!

Fetter
HALO-GUARD FG-PM – Kalciumsulfonat för kvarnar, pelletspressar och vid tung belastning
HALO-GUARD FG-2 - Kalciumsulfonat för universal användning med brett temperaturområde
HALO-GUARD FG-00 – Halvflytande, lämpligt för växelådor och centralsmörjsystem
MAGNA PLATE 22 – NLGI 1, lägsta flytpunkt – 70o C, för kalla applikationer, lättpumpat, slicers
Poly-Guard FG-2 – Bästa val för elmotorer och fläktar, livstidsfett
PürGel - Fett/gel för daglig smörjning av detaljer i direkt kontakt med livsmedel “NSF 3H”
Anti Seize - Antikärvpasta, aluminiumkomplex baserat i burk med pensel
Sortimentet är vårt bassortiment och det kommer att utökas efter våra kunders önskemål.
Vi kan också på förfrågan erbjuda livsmedelsoljor från andra fabrikat.

• Svenska foder Energi ska tillhandhålla smörjmedel, bränsle samt kunskap och tillbehör åt våra kunder.
• Vi arbetar i en liten men effektiv organisation. Vår personal och våra återförsäljare har fått djup teknisk utbildning
inom området för livsmedelsindustri. Några av oss har dessutom lång erfarenhet från stora oljebolag som ansvariga
för kunder inom livsmedelsindustrin.

• Våra prioriterade kunder finns inom lantbruk, skogsbruk och livsmedelsindustri.
• Vårt mål är att bli störst i Skandinavien genom att erbjuda rätt
produkter, snabba leveranser, kunskap och service

Eget lager
för snabb
leverans!

