
 

Fyllningutrustning hos leverantörer 

Flaskfyllare 

Enolmatic 

 
 
För tappning vin, olja, sprit, fruktjuice och fyllning av burkar. Enolmatic kan tappa upp till 250 flaskor i 
timmen om det handlar om vin, 150 flaskor om det är olja. Den väger 4 kg och flaskorna kan vara 250 
till 330 mm. Flaskhalsens diameter kan vara 16-28 mm. Flaskorna fylls med hjälp av det vakuum som 
bildas i behållaren, vätskan kommer inte i kontakt med mekaniska delar.  Man avgör själv 
fyllnadsnivån, den kan även ställas in på en automatisk nivå. 
 
Till en Enolmatic kan man köpa extra delar som gör att man kan använda utrustningen till att fylla fler 
råvaror.  Det finns ett ”Jar kit” för fyllning av pureer och tomatsåser. ”Frutta kit” för fyllning av 
fruktjuicer, även varma vätskor upp till 80 grader.  

 
Pris ca 3400 kronor, www.tenco.it, men finns även på www.nimaab.se 

 
 
På Tenco.it kan man även köpa Tandem 
filterhousing, en utrustning som man kopplar 
ihop med sin Enolmatic som även filtrerar 
och fyller på samma gång. 
 
Priserna varierar från 89 till 123 euro 
beroende på vad det är för typ att vätska 
man vill fylla.  

UTRUSTNING HOS LEVERANTÖRER 

– En serie artiklar med en översikt på vilken utrustning som kan finnas hos olika leverantörer. 

Kontakta respektive leverantör för pris och mer information. Denna artikelserie är producerad 

under april-september 2013.  

http://www.tenco.it/
http://www.nimaab.se/


Enolmaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För tappning av olja och vin. Maskinen bildar ett vakuum som göra att flaskorna kan fyllas med hjälp 
av detta vakuum. Enolmaster fyller cirka 600 flaskor per timme om det är vin som ska fyllas. Flaskans 
fyllnadsnivå är justerbar, och sen sköts den automatiskt. Dessutom kan uppsamlingsbehållaren 
placeras upp till 4 meter under ENOLMASTER.  Maskinen har fyra pipar. VIKT 25 kg, Flaskhalsen 
diameter 16 till 28 mm, flaskans höjd 250 till 330 mm. 
 
Cirka 27000 kronor, www.tenco.it 
 

 
För varmfyllning av frukt och grönsaksjuice I 0,25-05l  
flaskor.  Med 4 munstycken.  
Pris € 1.720, beställs via  www.voran.at 

 

 

 

 

Bag in box fyllare 

Pris   € 5.510 
Bordet till fyllaren kostar € 1.160 
 
Finns även den på www.voran.at 
 
 

http://www.tenco.it/
http://www.voran.at/
http://www.voran.at/


 

Bottle filler SS 3 heads low model wine 

Flaskfyllare utan pump, på lågt stativ. Utrustad med3 

fyllningsmunstycken. Automatiskt stopp och justerbar 

fyllnadsgrad. Kan användas för vin, öl och oljor, etc.  

 
Pris euro 1300, Finns på www.brouwland.com  

 

 

 

 

 

 

Nassenheider.com 

Har ett stort utbud av 

fyllningsmaskiner för både trög 

och lättflytande vätskor.  Det 

finns utrustning för olika volymer 

och man kan bygga på 

utrusningen allteftersom att 

verksamheten växer.  Till 

exempel finns det ett roterande 

bord för att lättare fylla fler 

flaskor snabbare. 

För roterande bord ett pris kring 

3000 € 

Fyllningsutrusningen med 

”tratten” 1500 € 

Fyllningsutrustningen med box  

1450 € 

www.nassenheider.com 

 

 

 

http://www.brouwland.com/
http://www.nassenheider.com/


 

Tappmaskin 

Tappmaskin med steglös inställning från 25 g till 5 kg. 
Tappmaskinen lämpar sig bäst för fyllning av honung i burkar. 
Precisionsgrad ±3 g. Kapacitet: ca 360 st 500 g burkar/tim oavsett 
honungssort.  
 
Pris: 16650 kr inklusive moms, www.biredskapsfabriken.se 

 

 

 

 

 

 

 

Korkpåsättare 

 

TiTappo 

Korka dina champagne- & vinflaskor med Ti Tappo kork enheten kan man 

samtidigt korka flaskan och binda upp buren champagne tråd med bara ett 

tryck på spaken. 

 

Pris 198 euro, www.brouwland.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biredskapsfabriken.se/
http://www.brouwland.com/
http://www.biredskapsfabriken.se/bilder/295-16.jpg


 

 

 

Starcap 

Korkning av flaskor. Korkar, agglomererade syntetiska 
korkar med diameter upp till 25 mm och höjd 45 mm 
kronkorkar, tryck mössor plast och andra material. 
  
De korkar införes manuellt i konen; aktivering de två 
startknapparna. Proppen införes i flaskan med en 
princip av komprimering, vilket garanterar en perfekt 
täthet 
 
Pris 1080 euro, www.tenco.it 
 

 

 

 
 

                

Corker FIW 2 levers adjustable 

Solid aluminium konstruktion med plast handtag. 

Griper flaskhalsen och m ed justerbar corking 

höjd. Endast för 38 mm vinkorkar. 

Pris 26 euro, www.brouwland.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tenco.it/
http://www.brouwland.com/


 

 

Lockpåsättare 

  

Lockpådragare från Swienty 

Lockpådragare finns hos Swienty.com Dom har manuella och 

halvautomatiska. 

Pris manuell, 7960 danska kronor, www.sweinty.com 

 

 

 

 
 

 

Swienty lockpåskruvningsmaskin 

Det fyllda glaset transporteras på transportbandet, som sedan är 
försedd med en lockpåskruvningsenhet. En kolv med en sug plockar 
lock och för den till påskruvningspositionen. När ett burk/flaska 
kommer i ett visst läge, så börjar kolven med locket att rotera, 
sänkas, och skruva på locket på burken. 
 
Kapacitet: upp till 1.800 lock / h, Lockstorlek: 53-82mm, Lufttryck: 6-
8 bar, 200L / h. Elektronik: PLC, Effekt: 220V/150W, Vikt: 65kg,  
 
Pris 189 900kr exkl moms, www.sweinty.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sweinty.com/
http://www.sweinty.com/


Kapsylpåsättare 

                               

Corker Pneumatic Super Big 

Klarar 500 till 600 flaskor/timme. Maximalt 
tryck är 5 bar. Kompressor säljs separat. 
Klarar 26mm eller 29mm kronkorkar bara 
genom att byta klocka. Justerbar huvud kan 
förflyttas uppåt och nedåt för att anpassa till 
olika flaskor. 
 
Pris 5500 kr, finns på www.bosagrape.com’ 

 

 

 

 

 

Kapsyleringsapparat "Corona", kraftig bänkmodell 

En mycket kraftig och gedigen manuell kapsyleringsapparat. Idealisk för 

den krävande hembryggaren och för det lilla bryggeriet. Verktyg följer 

med för kapsylering både med 26 och 29 mm kronkapsyler. Bänkmodell. 

Höjd 51 cm. Vikt 8,8 kg 

Pris 1436 exklusive moms, www.humle.se 

 

 

 

 

 

                                                            Kapsyleringsapparat "Greta" 

Kapsylpåsättare med magnet för att hålla kapsylen. 

Avsedd för vanliga 26 mm kronkapsyler. Passar de flesta 

flaskor.Vikt 0,5 kg 

Pris 96 exklusive moms, www.humle.se 

http://www.bosagrape.com/
http://www.humle.se/
http://www.humle.se/


                      

 

 

 

  

Kapsyleringsapparat "FIW” 

Kapsylpåsättare, bänkmodell. 1st 26mm´s kapsyleringshuvud för ölkapsyler 
ingår. 29mm´s kapsyleringshuvud för champagneflakor och dylikt finns att 
köpas separat.Transportvikt(skrymmevikt) 4,8 kg. Verklig vikt 1,7 kg 
 
Pris 260 kr exklusive moms, www.humle.se 

 

 

 

 

 

Pilferproof kapsyleringsapparat med tryckknapp 

Professionellt elektriskt bord, med tryckknapp. Kapsyleringsapparaten är för 
skruvkork. Kapacitet: upp till 300 flaskor / timme. Med standard PP31.5 
huvud. Andra huvuden kan beställas. 
 
Pris  4410 Euro, www.brouwland.com 
 
 
 
 
 
 

Utrustningsinventeringen gjordes  våren 2013 inom ramen för interregprojektet Söka gammalt – Skapa nytt 

 

  

 

http://www.humle.se/
http://www.brouwland.com/
http://shop.humle.se/shop/11011/art11/h7163/2287163-origpic-e1bfc6.jpg

