




Siksi Finnvacum on jo vuodesta 1965 lähtien varmis-
tanut, että asiakkaidemme tuotteet on pakattu laaduk-
kaisiin materiaaleihin, parhaalla mahdollisella tavalla. 
Autamme asiakkaitamme tekemään tulosta, sillä huo-
lellisesti suunniteltu pakkauslinjasto ja ensiluokkaiset 
materiaalit tuottavat yritykselle huomattavaa lisäarvoa.

Me uskomme, että vierivä kivi ei sammaloidu. Pakkausala on intohimomme ja ha-
luamme koko ajan oppia uutta. Olemme tiiviisti mukana pakkausalan kehitykses-
sä ja etsimme Suomesta ja maailmalta jatkuvasti uusia innovaatioita. Tunnemme 
kaikenkokoisten lihan-, juuston- ja kalanvalmistajien moninaiset tarpeet. Finnva-
cumin laaja tuotevalikoima kattaakin kaikki elintarviketeollisuudessa tarvittavat 
laitteet ja materiaalit prosessista merkintään. Pitkä kokemuksemme on opetta-
nut, että laatuun kannattaa luottaa. Yhteistyökumppanimme ovat elintarvikkei-
den prosessi- ja pakkausteknologian johtavia laitetoimittajia Keski-Euroopasta ja 
Kaukoidästä. Lisäksi valmistamme ripeästi ja joustavasti erikokoisia tyhjiöpusseja, 
painatuksella tai ilman, omassa tuotantolaitoksessamme Sipoon Söderkullassa.

Modernin teknologian ja laadukkaiden materiaalien lisäksi tarjoamme joustavaa ja 
osaavaa palvelua. Kuuntelemme asiakkaitamme ja tartumme mielellämme haas-
teisiin. Sanavarastossamme puuttuu käsite ”mahdoton”. Suunnittelemme palve-
lukokonaisuuden aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja tarjoamme sekä paketti-
ratkaisuja että yksilöllisiä kokonaisuuksia. Palveluketjumme lähtee aina liikkeelle 
tarvekartoituksesta, edeten räätälöityihin laitetoimituksiin, asennuksiin, säätöihin, 
koeajoihin ja koulutukseen. Pidämme yllä kattavaa varaosavarastoa ja huoltopal-
velua, jotka ovat aina valmiudessa.

Finnvacumin koko henkilökunta tekee työtä asiakkaidemme hyväksi rautaisella 
ammattitaidolla ja inhimillisellä otteella. Tervetuloa mukaan löytämään juuri sinun 
yrityksellesi sopivat vaihtoehdot tuotantoprosessista aina valmiiseen pakkauk-
seen asti.

FINNVACUMIN 
VAHVUUDET

1. Kotikenttäetu Suomessa ja lähialueilla
Finnvacumilla on hyvä maine luotettavana laite-
toimittajana ja osaavana teknisenä konsulttina 
Suomessa ja lähialueilla. Meillä on tytäryhtiö 
Ruotsissa ja jälleenmyyjät Baltian maissa, Mos-
kovassa sekä Pietarissa.

2. Hallittua kasvua
Tarjoamme asiakkaillemme pakkausratkaisuja, 
jotka auttavat tehostamaan toimintaa ja teke-
mään tulosta. Finnvacumin strategiana on alusta 
asti ollut hallittu kasvu ja olemaan myös mukana 
asiakkaidemme kasvun tukena.

3. Parasta teknologiaa
Finnvacum luottaa huippulaatuun. Teemme yh-
teistyötä vain parhaiden laitevalmistajien kanssa. 
Tunnemme pakkausalan tarjonnan ja mahdolli-
suudet vuosikymmenten kokemuksella.

4. Johtavia maailmanmerkkejä
Olemme vuosien kokemuksemme ja lukuisten 
toteutettujen projektien myötä pystyneet ha-
ravoimaan esiin parhaat laitetoimittajat maa-
ilmalta. Suhteemme näihin Keski-Euroopan ja 
Kauko-Idän laitetoimittajiin perustuu pitkäai-
kaiseen ja luotettavaan yhteistyöhön.

5. Oma tyhjiöpussituotanto
Finnvacumin tuotantolinjoilta valmistuu tarvit-
taessa puoli miljoonaa tyhjiöpussia päivässä. 
Meiltä voi tilata niin pieniä kuin suuriakin eriä. 
Toimitamme tyhjiöpusseja Suomen lisäksi myös 
Venäjälle, Pohjoismaihin ja Baltian maihin.

6. Myös graafinen suunnittelu
Palveluumme kuuluu tarvittaessa 1–10-väri-
sen korkeatasoisen flexopainatuksen graafinen
suun nittelu.

7. Monipuolinen after sales –palvelu
Huolehdimme asiakkaistamme myös tilauksen 
jälkeen. Huoltoteknikkomme ovat laitetyyppi-
kohtaisesti koulutettuja, oman erikoisalansa 
asiantuntijoita. Meillä on myös kattava vara-
osatarvikevarasto, joka on jatkuvassa toimi-
tusvalmiudessa. Lisäksi myymme materiaalit 
kaikkiin edustamiimme pakkauskoneisiin.

PROSESSISTA PAKKAUKSEEN 
ASIAKASTA KUUNNELLEN

VAIN HARVOISSA 
TUOTTEISSA ON 
TÄYDELLINEN 
PAKKAUS 
VALMIINA.



Prosessi
• Savustusuunit
• Suolaus- ja sekoituskoneet, 

kutterit
• Lohen fileointikoneet 
• Kala-, liha- ja leipomoteolli-

suuden prosessikoneet 

Ennen pakkausta
• Palaleikkurit ja kuutiointi-

koneet 
• Siivutuskoneet ja linjat
• Täyttökoneet ja 

monipäävaa’at
 
Kuluttajapakkaukset
• Vakuumikammiokoneet ja 

pussinsuljentakoneet 
• Syvävetokoneet
• Rasiansuljentakoneet
• Flowpack-koneet 

PROSESSISTA PAKKAUKSEEN 
TIUKASSA PAKETISSA

HINNOITTELU-

VAA’AT

Pakkauksen jälkeen
• Merkintälaitteet ja 

vaa’at
• Läpivalaisulaitteet
• Vuototarkistuslaitteet 

Oheislaitteet
• Vakuumipumput
• Suojakaasulaitteet 
• Nostolaitteet 

Materiaalit
• Tyhjiö- ja kutistepussit
• Pakkauslaminaatit
• Etiketit
• Rasiat ja alustat
 
Huolto ja Varaosat

RASIANSULJENTA-

KONEET

MONIPÄÄVAA’AT

TARKISTUS-

VAA’AT

VUOTOTESTERIT

FLOWPACK-KONEET

LÄPIVALAISU-

LAITTEET

KONEET &
LAITTEET
FINNVACUM tarjoaa kaikenkokoisille elintarvike-
valmistajille kustannustehokkaita prosessi-, siivutus-, 
punnitus-, pakkaus- ja etiketöintiratkaisuja. Finnvacum 
edustaa alan johtavia merkkejä. Huipputeknologian 
lisäksi meiltä saa aina osaavaa ja yksilöllistä palvelua. 
Kaikki palvelumme, kuten tarvekartoitukset, laitetoi-
mitukset, asennukset, säädöt, koeajot sekä koulutus- 
ja after sales-palvelut, perustuvat vuosien kokemuk-
seen, tietoon ja riittävän laajaan vertailuun.



PAKKAUS-

KALVOT

VAKUUMIPUSSIT

KUUTIOINTI-

KONEET

FLOWPACK-KONEET

SUOLAUSKONEET

LÄPIVALAISU-

LAITTEET

SYVÄVETOKONEET

AUTOMAATTISET VIIPALOINTILINJAT

VAKUUMIKAMMIO-

KONEET



PROSESSISTA PAKKAUKSEEN 

TIUKASSA PAKETISSA

SAVUSTUS-

UUNIT

KUTTERIT

SIIVUTUSKONEET

VAKUUMIKAMMIO-

KONEET



PAKKAUSMENETELMÄT 
JA -TUOTTEET

Vakuumikammiokone – manuaalinen

Perinteinen vakuumipakkaus tehdään manuaalisesti aset-
tamalla tuote valmiiseen vakuumipussiin. Pussi laitetaan 
vakuumikammioon ja vakuumoinnin jälkeen pussin suu-
aukko lämpösaumataan kiinni. Merkintä ja hinnoittelu 
tehdään esimerkiksi manuaalisella hinnoitteluvaa’alla.

Syvävetokone – automaattinen

Syvävetokone soveltuu suuremmille tuotannoille. Syvä-
vetokone muovaa joustavan alakalvon, johon tuotteet 
lisätään joko manuaalisesti tai automaattisesti. Pakka-
us siirtyy vakuumikammioon, missä se suljetaan sau-
maamalla yläkalvo kiinni pakkaukseen. Vakuumoinnin 
jälkeen rata siirtyy poikki- ja pitkittäisleikkurille, jossa 
pakkaukset leikataan irti toisistaan. Ratoja on yksi tai 
useampi. Lopuksi merkintä ja hinnoittelu automaattisel-
la ratahinnoittelu vaa’alla ja pakkaus on valmis.

PERINTEINEN TYHJIÖPAKKAUS 
soveltuu niin pienille kuin suurillekin erille

Syvävetokone

Kulhotyyppinen suojakaasupakkaus saadaan aikaan 
myös syvävetokoneella. Esilämmityksen jälkeen kovasta 
alakalvosta muovataan rasia. Syöttöalueella annostel-
laan tuotteet rasiaan, ja ne siirtyvät vakuumikammioon. 
Kammiossa ilma imetään pois ja suojakaasua lisätään 
jonka jälkeen yläkalvo saumataan kiinni pakkaukseen. 
Pakettiin tehdään pyöreät kulmat viimeistelyvaiheessa 
poikittaisleikkausstanssilla. Viimeisenä vaiheena etike-
töinti ja pakkaus on valmis. Myös erilaiset uudelleensul-
jettavat kansikalvoratkaisut ovat mahdollisia.

Kulhopakkauskone

Kulhopakkauskoneessa käytetään aina valmista rasiaa. 
Rasian täyttämisen jälkeen saumauskammiossa ilma 
imetään pois ja suojakaasua lisätään, jonka jälkeen kan-
sikalvo saumataan kiinni rasiaan. Lopuksi lisätään vielä 
merkintä ja pakkaus on valmis. Myös erilaiset uudel-
leensuljettavat kansikalvoratkaisut ovat mahdollisia ja 
vaihtoehtoisesti voidaan myös käyttää irrallisia kansia.

KÄTEVÄT PÖYTÄRASIAT 
syväveto- tai kulhopakkauskoneella

Flowpack-kone

Flowpack-tyyppisellä pakkausmenetelmällä saadaan 
aikaan pehmeä suojakaasupaketti. Flowpack-kone te-
kee pussin yhdeltä kalvorullalta. Täyttövaiheessa pa-
ketista huuhdellaan suojakaasulla ilma pois, jonka jäl-
keen pussi suljetaan kahdella päätysaumalla. Merkintä 
ja etiketöinti tehdään yleensä suoraan kalvoon ennen 
paketin muotoilua. Lisälaitteella on saatavilla myös eri-
laiset uudelleensuljettavat ratkaisut.

FLOWPACK 
on ratkaisu nopeatempoiseen tuotantoon



TUOTTEET PAKKAUSMENETELMÄT PAKKAUSKONEET PAKKAUSMATERIAALIT

§§ Einekset, juustot, kalat ja 
leikkeleet

§§ Suojakaasupakkaus §§ Syvävetokone:  
Kovalle alakalvolle

§§ Alakalvo, esim. APET/PE
§§ Yläkalvo, esim. OPA/PE

§§ Valmisruoat, salaatit, ohuet 
leikkeleet ja jauheliha

§§ Kulhopakkauskone: 
Pöytämalli tai ratakone
§§ Siivutuskone: Suurteho määräpainolinjat 
ja kalansiivutuskoneet
§§ Monipäävaa’at

§§ Rasiat, esim. PP
§§ Yläkalvo, esim. OPA/PP

TUOTTEET PAKKAUSMENETELMÄT PAKKAUSKONEET PAKKAUSMATERIAALIT

§§ Kovat tuotteet kuten 
kinkut, makkarat, kalat ja 
juustot

§§ Manuaalinen, 
vakuumipakkaus

§§ Vakuumikammiokone: Yksi- tai 
kaksikammiokoneet

Vakuumipussit (painettu tai kirkas)
§§ Vakuumipussi esim. PA/PE 
§§ Kutistepussit 

§§ Automaattinen, 
vakuumipakkaus

§§ Syvävetokone: Joustavalle kalvolle
§§ Siivutuskoneet
§§ Merkintä: Etiketöintiautomaatit, 
kuumaleimalaitteet ja hinnoitteluvaa’at

Rullamateriaalit (painettu tai kirkas) 
§§ Yläkalvo esim. OPA/PE
§§ Alakalvo esim. PA/PE
§§ Kala-alustat 

FINNVACUMILTA löydät kaikki elintarvikkeiden 
pakkaamiseen tarvittavat koneet ja materiaalit. 
Asiantunteva henkilökuntamme opastaa juuri sinun 
yrityksesi tarpeisiin sopivien laitteiden 
ja materiaalien valinnassa.

TUOTTEET PAKKAUSMENETELMÄT PAKKAUSKONEET PAKKAUSMATERIAALIT

§§ Pehmeät tuotteet 
kuten einekset, pizzat, 
hampurilaiset, juustot ja 
makkarat

§§ Suojakaasupakkaus §§ Flowpack-kone: 
Pysty- tai vaakakoneet

§§ Rullamateriaalit esim. OPA/PE
§§ Alustat
§§ Rasiat

§§ Merkintä: Etiketöintiautomaatit, 
kuumaleimalaitteet ja hinnoitteluvaa’at
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PROSESSISTA PAKKAUKSEEN 
TIUKASSA PAKETISSA

Finnvacum Oy Ab
Hiekkamäentie 14
01150 Söderkulla  |  FINLAND
Puh. (09) 278 6250
finnvacum@finnvacum.fi

www.finnvacum.fi

SUOMI – Sipoo

Finnvacum Sverige Ab
Stallarholmsvägen 2
124 59 Bandhagen  |  SVERIGE
Puh. +46 8 600 1350
info@finnvacum.se

www.finnvacum.se

RUOTSI – Tukholma

Finnvacum Sverige Ab
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg  |  SVERIGE
Puh. +46 8 600 1350
info@finnvacum.se

www.finnvacum.se

RUOTSI – Göteborg


