
Varför föll valet på BFM-Fittings och vad har det 

inneburit för Semper i Götene? 

Vantec System AB 
Vi tillhandhåller BFM-Fittings samt 
montagearbetet. 
 
Prisförfråga eller mer information om 
produkten kontakta Richard Ottersten 

Vantec System AB 

Telefon: 0511-714 000 

E-post: info@vantec.se 

Hemsida: www.vantec.se 

Kundcase Semper AB, BFM-Fittings 

”på mindre än 1/2 minut så har man monterat den och då pratar vi om dia 800mm” 

Källa: 
http://www.semper.se/om-semper/vara-anlaggningar 

En av vår största kund delar med sig av sin erfarenhet om BFM-Fittings, och berättar varför deras val av flexibel 
anslutning föll på BFM.  
 

Semper AB i Götene. 

I Götene ligger Sempers produktionsanläggning för pulverprodukter. Här tillverkas modermjölksersättning, 
välling och gröt samt glutenfria mixer. 
Under ett år producerar Semper 7.000 ton barnmat (pulverprodukter), 4.000 ton glutenfria produkter och 
5.000 ton industriprodukter.  
 

Tidigare använde Semper en gummianslutning med slangklämma. 

Semper använder BFM-Fittings men det har vi inte gjort hela tiden berättar Erling Sörensen. Erling har jobbat 
på Semper/Arla sedan 1975 och som processtekniker i 14 år. 
-Tidigare använde vi en gummidamask som anslöts med hjälp av slangklämma. På siktarna hade vi ett kontinu-
erligt byte av den gamla anslutningstypen pågrund av att de gick sönder, blev slitna eller utmattade. Vid disk 
var vi tvungna att demontera dessa anslutningar, ett arbete som var mycket tidskrävan-
de och bökigt. Det krävdes även att vi var två stycken med handverktyg för att utföra 
dessa demonteringar/byten. Den gamla anslutningen skapade även en  
produktfika mellan anslutning och stos som inte alls var bra när man tittar på kvalité och 
hygien aspekten.  Den var inte heller dammtät som anslutningen från BFM är.  
Ett exempel på hur det kunde se ut när den gamla modellen av anslutning användes. 
 

Fick BFM presenterat för sig. 

BFM-Fittings presenterades för Semper och de såg tidigt alla fördelarna med anslutning-
en.  
-Vi bestämde oss för att prova BFM på ett ställe som var tufft och där vi tidigare hade cirka sex byten per år.  
Den första anslutningen testades under en längre period för att se om den klarade den hårda miljön.  
-Testet varade i nästan 3 år och resultatet var övertygande. Tack vare resultatet bestämde vi oss för att köpa in 
fler.  
-Fördelarna med den nya anslutningen är många. Den är dammtät, explosions klassad, diskbar, produkten syns 
igenom anslutningen och demonteringen kan man lätt göra på en person utan handverktyg.  
Detta gjorde även att det sparades mycket tid, inte bara vid  byten utan även vid städningen av anläggningen.  
-Vi har idag ett tjugotal anslutningar från BFM-Fittings och vi kommer att fortsätta vårt förbättringsarbete med 
att byta ut den gamla modellen av anslutning mot BFM. 


