
Källbergs Industri AB 
Källbergs Industri som ligger i Töreboda har sedan 1945 vuxit till att idag vara Nordens största producent 
av äggbaserade ingredienser, de levererar torkade ingredienser och färdiga mixer världen över. 
Torkning från flytande till pulver är ett av de viktigaste stegen i Källbergs process.  

BFM-Fittings 

Kenneth Karlsson som är produktionstekniker på Källbergs berättar 

att investeringen i BFM-Fittings anslutningar känns självklar när 

våra och kunders krav höjs. Vi jobbar även med att effektivisera och  

förbättra produktionen så mycket som möjligt och då föll valet na-

turligt på denna produkt. Anläggningen som är först ut att förses 

med BFM-Fittings producerar ca. 1200 årston pulver per år. 

Tidigare använde vi anslutningar som inte tillgodosåg kraven som vi och våra kunder önskar. Den gamla an-

slutningen var svår att få helt tät samt att det skapades en produktficka som ur en hygieniska aspekt inte var 

bra, för att göra rent så var vi tvungna att demontera slangklämmorna. Demonteringen krävde handverktyg, 

ett arbete som var tidskrävande och krångligt. 

BFM- Fittings presenterades för mig i början av 2014 och har sedan dess funnits med i tankarna kring  

förbättringsarbetet här på Källbergs. I höstas var tiden kommen för denna investering och det medförde  

totalt 11 stycken nya anslutningar.  

Resultatet är vi mycket nöjda med. Det är rent och snyggt 

runt anslutningarna och våra samt kundernas krav uppfylls. 

Tack vare anslutningarnas smarta "snäpp in ifrån - ut"  

funktion så sitter de alltid på samma plats och likadant efter 

montering.  Denna funktion gör att insidan av anslutningarna 

är släta och problemet med produktfickan är eliminerad.  

Vi sparar även tid vid demonteringen och montering  

eftersom hanteringen med slangklämmor är borta.  

Nu ser vi även produktens flöde genom anslutningen, detta 

är bra och kan i vissa fall underlätta för personalen. 

Källbergs har valt att använda anslutningar med (Tool Release) på de platser där det finns risk för personskador, exempel vid skruvar och slussar. 

Denna anslutning kräver ett handverktyg och kan inte demonteras med bara händerna.   

Källa: 

http://www.kallbergs.se/About%20Kallbergs.aspx 

Vantec System AB  
Vi tillhandahåller BFM-Fittings samt 

processinstallation.  

Prisförfrågan eller mer information om 

produkten kontakta Richard Ottersten  

Vantec System AB  

Telefon: 0511-714 000  

E-post: info@vantec.se  

Hemsida: www.vantec.se  Arkivbild 


