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Emballeringsmaskiner med høj hastighed og høj 
kvalitet takket være Eldons elskabe

Eldon har i over 15 år solgt elskabe til Sollas, et af verdens mest dynamiske virksomheder inden for 

emballageindustrien. Sollas er markedsførende, fordi virksomheden tilbyder et omfattende udvalg af 

standard- og skræddersyede emballerings- og pakkeløsninger på tværs af en række brancher.

Sollas, en hollandsk, familieejet teknologivirksomhed, har i Europa oplevet betydelig vækst over de sidste 65 år 
med afdelinger i Frankrig, Tyskland og Storbritannien. Sollas emballerings- og pakkemaskiner kan forøge 
produktiviteten i mange brancher, f.eks. parfume og kosmetik, lægemidler, kontorartikler, digitale medier, te og 
kaffe, tobak og slik.

Virksomheden sælger sine produkter over hele verden og er markedsførende i kraft af en enestående evne til at 
udvikle produktporteføljen, således at de imødekommer kundernes behov for både standard- og 
skræddersyede løsninger, der går hånd i hånd med Eldons elskabe. Virksomheden har samarbejdet med Eldon 
siden 1998. Virksomheden har valgt Eldon som samarbejdspartner i kraft af, at Eldon kan præstere de 
innovative løsninger, der gør det muligt for Sollas at levere teknologiske emballeringsløsninger, der er fleksible 
og kundetilpassede.

Emballeringsmaskiner til fødevareindustrien

Fortsættes på næste side.
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Den nyeste emballeringsmaskine fra Sollas er FSX, som er verdens første servodrevne emballeringsmaskine. 
FSX gør det muligt at foretage produktionsskift flere gange dagligt med utroligt korte nedetider i produktionen.

FSX er konstrueret på en sådan måde, at det kræver komponenter af en høj kvalitet. Derfor valgte Sollas at 
anvende Eldons semi-kompakte version i lakeret stål med én dør med målene 1800x1000x400mm fra 
MKS-serien af gulvskabe.

”Vi begyndte at anvende dette større skab, fordi vi havde behov for plads til servodrevene,”forklarede Dirk 
Verbeek, leder af afdelingen for elkomponenter hos Sollas.

Men innovationen stopper ikke her. Når en bager f.eks. bad om en maskine, der kunne modstå varmen i et 
bageri, udviklede Sollas en FSX-løsning, der indbefattede installering af en Eldon-køleenhed (CUH type) oven 
på elskabet.

“Eldon har altid bestræbt sig på at levere produkter af den højeste kvalitet til den lavest mulige pris, men som 
samtidigt også giver kunderne den fleksibilitet, der forbedrer deres bundlinje. Derfor gør vi det muligt for alle 
kunder at forudbestille deres varmestyringstilbehør, således at deres arbejde bliver nemmere og de sparer tid,” 
udtaler Ype-Jan van Slooten, Account Manager hos Noord-West Nederland.

Emballeringsløsning til kosmetikbranchen

Sollas SX er endnu et eksempel på en emballeringsmaskine, som udgør en teknologisk landvinding. Den er 
fremstillet til at kunne emballere både enkeltprodukter og sampakninger ved både mellemhastighed og høj 
hastighed. SX er fleksibel, nem at anvende og robust og krævede, at Eldon udviklede en speciel størrelse 
skabe i lakeret stål med dobbeltdør.

Eldons ingeniører udviklede en skræddersyet løsning til netop Sollas i form af et skab i specialstørrelse med en 
dybde på 400 mm med henblik på at skabe plads til SX’s servodrev. Efter anmodning fra Sollas’ kunde inden 
for kosmetikbranchen kundetilpassede Eldon også skabene med gennemsigtige vinduer i skabsdørene, fordi 
kunden ønskede, at betjeningspanelerne skulle være synlige uden behov for at åbne døren.

Emballering af din champagne

Intet er bedre end et glas afkølet champagne til at fejre en særlig anledning, men flaskerne og indholdet skal 
behandles med forsigtighed. Med det formål udviklede Sollas en innovativ emballeringsmaskine til 
champagnefremstilling, som selvfølgelig blev døbt ”Flaskepakkeren”. På grund af driftsbetingelserne for 
emballering af flasker valgte Sollas Eldons velafprøvede ASR-skabe i rustfrit stål, som er fremstillet med henblik 
på hygiejne og beskyttelse mod vandindtrængning samt rengøring. ASR er fremstillet i overensstemmelse med 
de strengeste krav om beskyttelse, og det er blevet testet af de førende laboratorier KEMA og UL. 


