
 

Utrustningsleverantörer för småskaliga mejerier 

Ystningsgrytor 
Ystningsgrytor används för värmebehandling av mjölk till 
mejeriprodukter. Plevniksgrytor är anpassade till olika typer av 
värmekällor; el, gas, olja, varmt vatten och ånga. Lättanvänd 
kontrollpanel för uppvärmning, kylning och omrörning mjölk 
 
Grytorna finns i storlekar mellan  50 – 1500L 
 
Prisexempel för en gryta på 500 liter är 9509 euro. 
www.plevnik.si, 

Det finns en svensk återförsäljare av Plevniks sortiment, Sylve 
Andersson, Rinna ekologisystem, och han nås på 0708-57 22 55, 
0142-720 55 eller mail rinnaekologisystem@home.se 
 

 

 
Pastör PH från 50 till 650L 
 
Pastör används för pastörisering av 
mjölk till mejeriprodukter såsom 
mjukt, semi-fast eller hård ost, 
smör, yoghurt, ostmassa, kaymak, 
gräddfil. Bilden till höger visar själva 
pastören som kan kopplas till vilken 
gryta som helst inom Plevniks 
sortiment.  
 
 
Grytorna finns i storlekar mellan  50 
-1000L,  prisuppgift saknas 
www.plevnik.si 
 
 

 

  

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.plevnik.si/
http://www.plevnik.si/
http://www.plevnik.si/library/includes/file.asp?FileId=88


 

 

Manuell harpa 

Finns att köpa via www.plevnik.si,, prisuppgift saknas 

 

 

 

 

Dränerings bord  

Dräneringsbord används för tappning av 
ostmassan till ett enda ostblock. Ostmassa med 
vassle hälls på den plats som avgränsas av två 
dränerande galler (avståndet mellan gallren kan 
justeras avseende till mängden ostmassa). Efter 
tömning av ostblocket är osten manuellt skuren 
i mindre bitar som placeras i ostformar. 
 
Pris 2464 euro , www.plevnik.si 
 

 

 

Ostpressar 

 

Pneumatisk press, typ PPS-U 
Ostpressen tillåter att trycka på olika dimensioner av ost 
upp till diametern 400mm. 
 
Pressen är försedd med pneumatiska cylindrar med en 
enkel tryckreglering. Modellen kan fyllas i 2 till 4 nivåer. 
Det finns 2 till 6 trängande cylindrar som kan trycka upp till 
150 kg ost. 
 
Prisuppgift saknas, www.plevnik.si 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.plevnik.si/
http://www.plevnik.si/
http://www.plevnik.si/


 
Mekanisk press, typ MS-U 

Grundmodellen av ostpressar är med mekaniska vikter. 
Dimensionerna hos denna press är anpassade för att pressa upp till 150 
kg av ost i olika ostformar. Denna press kan man stapla upp till fyra 
våningar inför pressningen.  
 
Prisuppgift saknas, www.plevnik.si 
 
 

 

 

 

 

Klimatanläggning 

 

 
Bionaire BD20 

Effektiv digital avfuktare på 400w och med ett luftflöde på 

165m3/tim, avfuktar 20 l per dygn och har en löstagbar behållare 

på 4,5 l. Inbyggd hygrostat med digital inställning av önskad 

luftfuktighet. Idealisk för stora rum. 

Pris ca 2200 kronor, www.boiaire.se 

 

 

 

 

 

Bionaire BU8000-i Ultrasonic 

Kontrollera luftfuktigheten med Bionaire BU8000. Med en 

pekdisplay och kontroller kan man sätta på och stänga av 

enheten och välja önskad luftfuktighetsinställning och uteffekt. 

Displayen ändrar också färg beroende på luftfuktigheten i 

rummet. Med färgförändringen ser man när enheten ska 

användas och när man  har nått den idealiska 

luftfuktighetsnivån. 

Pris ca 1200 kr inklusive moms, www.boiaire.se 
 

http://www.plevnik.si/
http://www.boiaire.se/
http://www.boiaire.se/


 
 
 
BU1300W Kompakt Ultraljudsfuktare  

Ultraljudsfuktare ger ultrafin, synliga ånga som snabbt 
sprider fukt i rummet utan användning av filter.  
Produktegenskaper:  
Riktningsstyrning via roterande munstycke  
Ger 4 l kall ånga per dygn , 1,4 l-behållare  
Automatisk säkerhetsavstängning  
dealisk för rum upp till 25 m²  
Ljudnivå: 60db max  
Automatisk säkerhetsavstängning 
 
Pris ca 500 kr inklusive moms, www.boiaire.se 
 
 

 
 

HU10 Ultrasonic misting unit OEM 
Ultrasonic luftfuktare 0,4 L / h för inbyggnad i skåp, fungerar som 
ventilationssystem och kyler ned.  
Effekt  90 W,  Fuktning flöde  0,4 L / H,  elförsörjning  230 V (Ph + 
N) Kabel med levererad stickpropp. 
 
Prisuppgift saknas, www.teddington.fr 
 
 

 

 

 

Separator 
 
Mjölkseparator  80L/H 

En mjölkseparator med hög kvalité och livslängd. Med 
en mjölkseparator så kan du enkelt avskilja grädden 
och orenheter från mjölken. Denna mjölkseparator är 
gedigen helt i metall och är handdriven för att enkelt 
kunna flytta den till platsen för mjölkhanteringen. 
Separatorn är förberedd att monteras i en bänk eller 
liknande.  Maximal kapacitet: 80liter/timme 
Antal diskar i trumman: 12st. Skålen rymmer 12liter. 
Max smörfett halt i mjölken är 0,05 % 
Grädde/mjölk halten är inställningsbar mellan 1:4 till 
1:10 
Pris 3495 kr inklusive moms. www.ekohemmet.se 

http://www.boiaire.se/
http://www.teddington.fr/
http://www.ekohemmet.se/


 

Gräddseparator (Product Code - AE - 9) 

Den körs på 0,5 hästkrafter och separerar 165 liter 

per timme. Tanken 15 liter.  Endast el drivs med 1-

fas, 0,50 hk och finns i 110 V / 60 Hz och 230 V / 50 

Hz 

Prisuppgift saknas, 

www.milkcreamseparator.com/electric-driven-

cream-separator.html 

 

 

 
 
 
Elektrisk gräddseparator - AS 9 
Separation kapacitet upp till 165 liter / 
timme. 
Dynamiskt balanserad skål.  Tank kapacitet 
15-17 liter. 
 
Prisuppgift saknas 
http://www.indiandairyequipment.com/do

mestic-cream-separators.html 

 

 

 

 

Gräddseparator 

Kapacitet för mjölk behållare: 10 L 

Produkt kapacitet: 200 L / H 
      
Spänning, V: 220 + - 10% 
Längd - Bredd - höjd: 550 x 410 x 585mm 
Vikt exklusive verktyg och reservdelar: 27 Kg  
 
 
Prisuppgift saknas  
http://www.dairydynamics.co.za/ 
 
 

http://www.milkcreamseparator.com/electric-driven-cream-separator.html
http://www.milkcreamseparator.com/electric-driven-cream-separator.html
http://www.indiandairyequipment.com/domestic-cream-separators.html
http://www.indiandairyequipment.com/domestic-cream-separators.html
http://www.dairydynamics.co.za/


 

 

 

Elektrisk gräddseparator  

Maskin Kapacitet: 300 l / tim. 
Motor: 1425 RPM Enda fas elmotor 0.25 HP 
Separation Temperatur: 35 - 40 C. Solid Borttagning Tid: 
1,5 timme. Maskinens längd: 600 mm x bredd: 500 mm x 
Höjd: 1000 mm. 
 
Prisuppgift saknas  
www.milkycreamseparator.com/cream-separator-
machine.html. 
 
 
 
 
 

Gräddseparator  HD - 11 EG 

Den finns som motor eller handdriven eller en kombination 
av hand-och elmotordrivna. 0,25 hk enfasmotor finns i 110 V 
/ 60 Hz och 220 V / 50 Hz och 220 V / 60 Hz. Kapacitet: 300 
L/ tim. Tankvolym: 25 LT 
 
Prisuppgift saknas 
www.milkcreamseparator.com/hand-motor-combine-
driven-cream-separator-machine.html 
 

 

 

 

 

Smörkärnare 
Kärl av rostfritt stål.  Anslutningar för tömning av kärnmjölk 
och sköljning av smör. Elmotor med varvtalsreglering.  
Speciellt behandlad insida för enklare rengöring. 
 
Finns i stolekar 60, 120 OCH 240l 
Prisuppgift saknas.www.plevnik.si 

 

 

 

http://www.milkycreamseparator.com/cream-separator-machine.html
http://www.milkycreamseparator.com/cream-separator-machine.html
http://www.milkycreamseparator.com/hand-motor-combine-driven-cream-separator-machine.html
http://www.milkycreamseparator.com/hand-motor-combine-driven-cream-separator-machine.html
http://www.plevnik.si/


pH Mätare 

 

pH-mätare för jord pH-212 

För att växterna ska trivas måste du kontrollera jordens pH-

värde. pH-212 är tack vare den robusta pH-elektroden idealisk 

för mätningar i jord och alla andra mjuka, plastiska medier. 

Pris 999 kr, www.conrad.se 

 

 

 

 
testo 206-pH1 

Mångsidig pH-mätare i fickformat  
Brett användningsområde 
Automatisk identifiering av slutvärde 
1-, 2- eller 3-punktskalibrering möjlig 
Prisvärd och mångsidig pH-mätare för vätskor. Vid transport förvaras pH-
elektroden (givaren) i förvaringsgel som gör att elektroden aldrig torkar ut. 
 
I mätset ingår: testo 206-pH1, förvaringskopp med gel, TopSafe-skyddsfodral, 
Buffertlösningar pH 4 och pH7 samt en praktiskt aluminiumväska. 
 
Pris: 2.590 kr , www.nordtec.se 
 
 
 

     
 

testo 205 
Professionell pH-mätare för livsmedelsindustrin  

 
Kombinerad pH-mätspets och temperaturgivare  
Automatisk igenkänning av slutvärde  
Bakgrundsbelyst display  
Ergonomisk design 
 
Testo 205 är ett instrument för pH-mätning som  utvecklats tillsammans 
med experter från livsmedelsbranschen, för mätningar i viskoplastiska 
material. Det främsta området finns inom köttproduktion. Den ergonomiska 
designen och den praktiskt placerade displayen gör att testo 205 är idealisk 
för användning i produktionen, på ankommande gods och vid regelbundna 
kontroller. Instrumentet levereras med: Förvaringskåpa med gel, batterier 
samt svensk bruksanvisning. 
 

                 Pris: 2.995 kr, www.nordtec.se 
 

http://www.nordtec.se/
http://www.nordtec.se/


Värmeskåp 
Cultura, 25-45° C, max variation +/- 1 grad, bra för 
laktofermenteringstest. 

Cultura M är en liten inkubator med ett temperaturintervall 
mellan 25-45° C. Max variation +/- 1° C. Termometer upp till 60° 
C medföljer i en specialbehållare. 
 
Yttre dimensioner: B 310x H 155x D 168 mm 
Vikt: 1,1 kg 
Pris 4067 inklusive moms, 
http://shop.swevet.se/sv/laboratorieartiklar/varmeskap/cultur
a-m-25-45-c-max-variation-1-grad.html 
 
 

 

Ostformar 
Hos Servi doryl finns det ett stort utbud av ostformar för både mjuka ostar och pressade ostar. De 
har bland annat ostformar i block för att underlätta vändning av flertalet ostar på en och samma 
gång. För de pressade ostarna så har det utvecklat en ostform som gör att man inte behöver vända 
osten överhuvudtaget. De har även pallar för förvaring och lagring av ostar. Prisuppgifter saknas, 
men vid köp av ostformar bör man besöka www.servidoryl.com 
 
 

 

  

 
 
 
Mikroperforerade för halvhård och hård ost 

 
 
Finns i storlekar från 1 kg upp till 15 kg. 
 
Prisuppgift saknas 

http://www.plevnik.si/en/plevnik.asp?FolderId=236 

 

http://shop.swevet.se/sv/laboratorieartiklar/varmeskap/cultura-m-25-45-c-max-variation-1-grad.html
http://shop.swevet.se/sv/laboratorieartiklar/varmeskap/cultura-m-25-45-c-max-variation-1-grad.html
http://www.servidoryl.com/
http://www.plevnik.si/en/plevnik.asp?FolderId=236
http://www.servidoryl.com/images/media/Mc200Ap10___copie_7.jpg
http://www.servidoryl.com/images/media/PP_cylindre_blocmoule_71.jpg


 

 

Ostform i plast för hårdost 

82 x 82 x 90 mm  
Pris: £8.99 inklusive moms 
http://www.ascott-dairy.co.uk/acatalog/Hard_Cheese_Moulds.html 

 

 

  

Ostform i plast för mjukost  

80 x 70 x 70 mm 

Pris: £2.99 inklusive moms 

http://www.ascott-dairy.co.uk/acatalog/Soft_Cheese_Moulds.html 
 
 
 
 

 
 

 
Ostformar 

I olika formar och storlekar 

Finns på:  

http://www.rink-

gmbh.de/milchverarbeitun

g/kaeseformen/frisch-und-

weichkaeseformen.html 

 

 
Art.Nr. 

Ø 
Över 

Ø 
under 

Höjd 
mm 

Ostvikt 
 ca. 

Euro / 
Styck 

1 1051/3345 87 82 73 100 g 2,00 € 

2 1052/3734 90 70 105 125 g 2,20 € 

3 1053/3402 99 92 78 125 g 2,40 € 

4 1054/3343 85 57 80 125 g 2,20 € 

5 1055 Hjärtform . . 150 g 3,20 € 

6 1056/3809 100 90 105 200 g 2,90 € 

7 1057/3404 135 108 123 800 g 3,30 € 

8 1058*/3658 100 100 100 200 g 3,90 € 

9 1060/P632 100 100 80 400 g 1,30 € 

 

http://www.ascott-dairy.co.uk/acatalog/Hard_Cheese_Moulds.html
http://www.ascott-dairy.co.uk/acatalog/Soft_Cheese_Moulds.html
http://www.rink-gmbh.de/milchverarbeitung/kaeseformen/frisch-und-weichkaeseformen.html
http://www.rink-gmbh.de/milchverarbeitung/kaeseformen/frisch-und-weichkaeseformen.html
http://www.rink-gmbh.de/milchverarbeitung/kaeseformen/frisch-und-weichkaeseformen.html
http://www.rink-gmbh.de/milchverarbeitung/kaeseformen/frisch-und-weichkaeseformen.html
http://www.ascott-dairy.co.uk/acatalog/Cylinder-Mould-and-Follower-DP23.html
http://www.ascott-dairy.co.uk/acatalog/Cheese-Mould-DP19.html


          Ostförpackning i poppel  
Tillverkad av fransk poppel, smidig nog för att göra till ost lådor. 
Virket skördas från hållbara franska plantager. 
Rymmer 115 g mjukost, stora för försäljning presentation, 
komplett med lock.92mm bred x 50 mm djup 
Pris: £ 1.25 inklusive moms 
http://www.ascott-dairy.co.uk/acatalog/Cheese_Packaging.html 

 

 

Ostpapper 
Ostpapper från Bichsel-ag 

Ostpapper finns även i vitt eller brunt, eller som till vänster i olika 

mönster. Pris ungefär 35 kr kg och billigare ju mer man beställer. Det är 

priser för omönstrat ostpapper. Med mönster blir det dyrare. Detta 

ostpapper är endast förpackningspapper och inte mognadspapper. 

 

www.bichsel-ag.ch 

 

 
 

   Korv och ostpapper 

Korv och ostpapper är ett speciellt  två-lagers papper, 
bestående av papper och ett plastskikt. Papperlagret 
ger den nödvändiga stabiliteten och filmen förhindrar 
emellertid torkning av färska och ömtåliga livsmedel. 
Således är den ursprungliga smaken och full arom 
bevaras. Detta korv och ostpapper är endast 
förpackningspapper och inte mognadspapper. 
 
Prisuppgift saknas 

http://www.toppits.de/produktnachrichten_detail_de

,,1889,detail.html 

 

 

Ostpapper från Brodart packaging 

Ostpapper från Brodart packaging används för mögel ost och pressade ostar mestadels. 
Förpackningar hjälper mögelost att mogna och att ha en snygg och smak till slutet av sin 
hållbarhetstid.De har även förpackningspapper, där det inte sker någon mognadsprocess inuti. 
 
Den minsta mängd som kan produceras är och beställas är 250m ².  Priserna varierar beroende på 
vilket typ av papper man vill ha, med eller utan tryck och om vill ha som ska användas i en 
förpackningsmaskin. Prisuppgift saknas 
www.brodartpackaging.fr 
 

http://www.ascott-dairy.co.uk/acatalog/Cheese_Packaging.html
http://www.bichsel-ag.ch/
http://www.toppits.de/produktnachrichten_detail_de,,1889,detail.html
http://www.toppits.de/produktnachrichten_detail_de,,1889,detail.html
http://www.brodartpackaging.fr/
http://www.ascott-dairy.co.uk/acatalog/Wooden-Poplar-Cheese-Box-DP28.html


 

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

 

 

 


