Unitstaal – et sikkert valg

A Un Kvalitet i design, produktion og

Unitstaal A/S er en veletableret leverandør af udstyr I rustfri stål
til proces industrien. Unitstaal har speciale indenfor engineering
og produktion, og vi har 25 års erfaring. Vore kunder er
velkendte virksomheder aktive indenfor food, pharma og kemisk
proces industri i Danmark og på eksport markeder. De stiller
høje krav til vore løsninger, som vi opfylder. Vi er kendte for høj
kvalitet, leveringssikkerhed og unik design. Vores sortiment
består af en række vel definerede standard produkter: CIP units,
Pasteur units med varmegenvinding, modtagelses units, mikser
units og test units.

dokumentation
Mere end 25 års erfaring med rustfri
stål
Vi skaber optimale arbejdsløsninger
for jer
Et sikkert valg
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Vores kompetencer
går fra engineering til
levering af komplette
procesanlæg.
Produktion, installation og test af
komplette units udgør en stor del
af vores forretning.
Vore kunder kan drage nytte af
vor erfaring og fleksibilitet på
mange områder.

Vi udfører opgaver såsom:
Design og engineering af procesudstyr
Tegne og skabe dokumentation ved
anvendelse af AutoCAD systemer
Udvikling af prototypes
Produktion af halvfabrikata
Konstruktion af test units
Rustfri tanke og beholdere

Samarbejde med Unitstaal
Som kunde hos Unitstaal vil du drage fuld nytte af vore betydelige erfaring.:
Baseret på den nyeste teoretiske viden og Unitstaals teknikeres erfaring fra det virkelige liv i forbindelse med
gennemførelse af sammenlignelige projekter. Vi lytter til vore kunders erfaring og indarbejder også jeres erfaring.
På denne made sikrer vi at protyper, kundetilpassede units og komplette anlæg leveres hurtigt, effektivt og til en fair pris.

Produkter
Pasteur

CIP system

Fermenterings tanke

Genbrug af kondensat

Mælke modtagelse

Test udstyr

Pigging systemer

Holde celler

Special enheder

Fylde linjer

Smør smelter

Diverse i rustfrit
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