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Snabba, högkvalitativa förpackningsmaskiner 
bemästrar Eldons skåp

Eldon har tillhandahållit industriskåp i över 15 år till Sollas, ett av världens mest dynamiska märken 

inom förpackningsbranschen. Sollas bländar marknaden med en kameleontlik förmåga att erbjuda 

ett omfattande antal standardiserade och specialbyggda inpacknings- och bandningslösningar inom 

ett brett spektrum av branscher.

Sollas, ett familjeägt nederländskt förpackningsteknikföretag, har expanderat framgångsrikt i hela Europa under 
de senaste 65 åren och öppnat filialverksamheter i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Sollas inpacknings- 
och bandningsmaskiner snabbar på verksamheter och förbättrar produktiviteten i många olika branscher, som 
till exempel parfym och kosmetika, läkemedel, kontorsmaterial, digitala medier, te och kaffe, tobak samt 
konfekt.

Med global försäljning kan företaget njuta av ett oöverträffat rykte för sin ledande teknik och positiva inställning 
när det gäller att erbjuda standardiserade och specialbyggda maskiner som fullt utnyttjar flexibiliteten hos 
Eldons skåp. Sollas har samarbetat med Eldon sedan 1998. Företaget litar på att Eldon möter dess behov av 
innovativa skåplösningar som låter Sollas leverera förpackningstekniklösningar och maskiner som är beryktade 
för sin flexibilitet och anpassningsbarhet.

Inpackningsmaskiner för livsmedelsbranschen

Den nya banbrytande maskinen från Sollas är dess revolutionära FSX: världens första helt servostyrda 

Fortsättning på nästa sida.
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inpackningsmaskin. FSX tillåter flera produktbyten per dag med minimala driftavbrottstider mellan 
produktionskörningar.

Tekniken hos FSX ställer höga krav på maskinkomponenternas kvalitet. Av denna anledning valde Sollas att 
använda Eldons semikompakta mjukstålsversion med en enkel dörr och måtten 1800 x 1000 x 400 mm från 
produktserien MKS golvstående skåp.

”Vi började med det större skåpet eftersom vi behövde utrymme för alla servoelement”, förklarade Dirk Verbeek, 
chef för Sollas elektriska avdelning.

Men innovationen upphörde inte där. När en bagerikund efterfrågade en maskin som kunde tåla den krävande 
hettan i en bagerimiljö utvecklade Sollas en FSX-lösning som bestod i att en Eldon kylenhet (CUH-typ) 
monterades på skåpets tak.

”Eldon har alltid strävat efter att leverera produkter av högsta kvalitet till bästa möjliga pris, men också att ge 
kunderna den flexibilitet som förbättrar slutresultatet. Det är därför vi gör det möjligt för alla kunder att beställa 
förmonterade värmehanteringstillbehör samt de flesta av våra andra standardtillbehör för att förenkla deras 
arbete och spara deras tid”, sa Ype-Jan van Slooten, kundansvarig, Noord-West Nederland.

Förpackningslösningar för kosmetika

Sollas SX är ett annat exempel på en sofistikerad inpackningsmaskin som är designad att paketera både enkla 
och multipla förpackningar i medium till höga hastigheter. SX-designen är flexibel, enkel att använda och robust 
och krävde att Eldon utvecklade specialstorlekar av sina skåp med två dörrar i mjukstål för att garantera en 
perfekt matchning med maskinen.

I enlighet med Eldons löfte att erbjuda sina kunder specialbyggda lösningar utvecklade Eldons tekniska 
designer ett skåp i specialstorlek med ett djup på 400 mm för att få utrymme för SX servoelement. Eldon 
anpassade också sina skåp med genomskinliga fönster i dörren, efter en förfrågan från Sollas kund i 
kosmetikabranschen som ville kunna se kontrollpanelerna utan att behöva öppna dörren.

Förpackar din champagneflaska

Inget kan mäta sig med ett glas kyld champagne för att fira ett särskilt tillfälle, men flaskorna och vätskorna 
behöver hanteras försiktigt. För det syftet har Sollas utvecklat en innovativ förpackningsmaskin för 
champagnebranschen som kallas – vad annars – ”Bottlepacker”. På grund av de förhållanden i miljön där 
flaskförpackningsmaskinen används valde Sollas att använda Eldons beprövade ASR-skåp i rostfritt stål, 
designade för att tillhandahålla renlighet och inträngningsskydd samt hög motståndskraft mot korrosion på 
grund av vattenintrånget och renhållningskraven. ASR följer de högsta kraven på skyddsgrader och har testats 
av de välkända laboratorierna KEMA och UL. 


