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Fleksibilitet &  
kundetilpassede 
løsninger



    

Hos Unitstaal A/S tilbyder vi design og fremstilling af komponen-
ter, proces – og produktionsanlæg i rustfrit stål. Vi er førende in-
den for vores felt og leverer til de største industrier på markedet 
inden for mejeriprodukter, fødevarer og kemiske produkter.

Vores løsninger er kundetilpassede og opstår i et fleksibelt 
samarbejde med vores kunder baseret på en god dialog og stor 
knowhow inden for branchen. Vores erfarne projektledere tager 
hånd om hele processen fra opstart på en opgave til leveret pro-
jekt – og rådgiver i forhold til den konstante udvikling, der sker 
i branchen.Vi har derudover en række dygtige montører i felten, 
som sikrer korrekt installation og løbende service på anlæggene. 
Vi deltager også ved udbygning, ombygning, nybyg og optimering 
af produktionsenheder og procesanlæg.

VORES KOMPETENCER:

�� Engineering og rådgivning
�� Produktion
�� Projektstyring
�� Montage, installation og service
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UNITSTAAL A/S - ENGINEERING & PRODUCTION

Unitstaal A/S har eksisteret siden 
1999. Vi er i dag procesleverandør, 
forankret i markedet med kunder  
i hele verden.



    

�� Mælkemodtagning:  
Mængde – flowmåling og afluftning

�� Produktpumpeunits
�� Køle- og varmesektioner
�� Pasteuriseringsløsninger 
�� CIP-løsninger: Stationære og mobile
�� Proces- og mixingunits
�� Varmegenvinding
�� Container- og minimejerier
�� Container- og minibryggerier
�� Bryggeriudstyr
�� Lecithinunits
�� Pilotanlæg til laboratorier og testproduktion
�� Tanke og beholdere
�� Procestanke og -anlæg
�� Lagertanke
�� Holdetanke

�� Fermenteringstanke
�� Arbejdspladsindretning
�� Marmeladekoger, -udstyr og -anlæg
�� Honningudstyr og -anlæg
�� Mixeranlæg (opvarmning/køling)
�� Smør-, chokolade-, honning- og fedtsmelter
�� Fyldeanlæg
�� Doseringsudstyr
�� Piggingløsninger
�� Ventilmatrixer og -cluster
�� Filtreringsenheder 
�� Unit-opbygning på skids
�� Rørsystemer 
�� Special omrøring
�� Kondensat-, køle- og isvandsopsamling  

og genanvendelse

Vi tilbyder en bred vifte af produkter og udstyr:

 

Innovative løsninger fra én leverandør
Baumer A/S 
Runetoften 19 
DK-8210 Aarhus 

Tel: 8931 7611
sales.dk@baumer.com 
www.baumer.com



�� Mejerier
�� Mikromejerier, minimejerier, containermejerier
�� Udstyr til osteproduktion
�� Bryggerier og læskedrikke 
�� Minibryggerier
�� Vinproduktion
�� Vandværker og vandbehandling
�� Biotech 
�� Medico 
�� Pharmaceutical 
�� Kemi
�� Personal care
�� Sundheds- og hospitalsvæsenet
�� Juice, saft og marmelade
�� Dressing og sovse 
�� Marmelade- og honningproduktion
�� Fødevarebranchen
�� Fisk (laks eller ørred)
�� Slagteri og forædling
�� Tobaksindustrien
�� Laboratorieudstyr
�� Pilotanlæg

Vi har en stor branche-portefølje. Herunder har  
vi listet nogle af de brancher, vi arbejder med:



Kontaktoplysninger

Unitstaal A/S
Rudolfgårdsvej 13
8260 Viby J
CVR: 24211541

Tlf.: +45 87 38 20 80
info@unitstaal.dk

www.unitstaal.dk
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