
• Gravimetrisk blandnings-
 station för alla kapaciteter

• Enkelt handhavande

• Enkel rengöring genom
 ”Easy Clean System”

• Extremt hög noggrannhet
 och repeterbarhet

För en tryggare och mer effektiv produktion 
kontakta oss på info@iceva.se, 0418-44 90 50 
eller gå in på  iceva.se/gravimix

”Vi har använt Ferlin Gravimix i 15 år 
och är mycket nöjda både med blandare 
och samarbetet med ICEVA.”

Vasko Gesovski, Emballator



GRAVIMIX doserings-, vägnings- och blandningssystem 
– när noggrannhet och repeterbarhet är viktigt

Formsprutning, extrude-
ring eller formblåsning

Enkel åtkomst av data via 
USB eller helintegrerat 
med övergripande databas

Recepthantering med 
möjlighet att lagra 
många recept

Central blandningsstation 
eller monterad direkt på 
en maskin

Effektiv horisontell mixer 
ger jämn blandning

Easy Clean System
Enkel rengöring utan spill 
där varje del är lätt att ta 
loss utan verktyg

Bärbar handenhet 
som kan användas för 

många blandningsstationer

Spårbarhet genom rapport 
ner på varje körningner på varje körning



Mer effektiv hantering av plastråvaran 
med ICEVAs produkter

Lokal utveckling, tillverkning och kompetens 
har varit vår strategi sedan 1981! Våra lätt-
använda produkter uppskattas över hela 
Europa och 50 % av dem går på export. På 
den svenska marknaden kompletterar vi med 
väl etablerade varumärken för att erbjuda 
kompletta system – från silo till maskin.
  
Kontakta oss gärna för information om

• Helhetslösningar för materialtransporter – 
mindre enkelsugar till kompletta system med 
integrerad produktionsstyrning

• Flexibla system för torkning – från behov 
på en maskin till hela fabrikens behov

• Dosering och blandning – från enkel 
inblandning av återvunnet material till dator-
styrda gravimetriska lösningar

• Återvinning, kvarnar och lagring 

ICEVA AB  
Plastgatan 15, SE 261 73 Häljarp, Sweden
PHONE +46 418 44 90 50  
FAX +46 418 43 54 99  
www.iceva.se

ICEVA, grundat 1981, utvecklar och säljer rationella system och lösningar för materialhantering inom plast- och 
processindustrin. Bland våra kunder finns företag som Ecolean, Nolato, Emballator, Flextrus och Miljösäck.

Funktionella och 
lättanvända produkter

Trygg och effektiv
produktionslösning

Insikt om kundens situation, 
material och behov Anpassad och 

flexibel  lösning

Trygg och effektiv produktion med ICEVA som partner:

+


