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Din leverantör för skräddarsydda projektleveranser till livsmedels- och processindustrin!
Läs mer på www.mesmec.fi

En stabil aktör till Nordens 
livsmedelsproducenter

Stora livsmedelsproducenter i Finland, 
Sverige och Norge har i finska Mesmec en 
erfaren och stabil partner avseende smarta 
produktionsanläggningar. Här handlar 
det om kompletta helhetslösningar – från 
behovsanalys via konstruktion till tillverkn-
ing, installation och testkörning.

Systemleverantören Mesmec har under företa-
gets relativt korta existens skaffat sig ett CV som 
imponerar på Nordens livsmedelproducenter. 
Till kundgrupperna kan räknas storspelare som 
norska Orkla, finsksvenska HK Scan och givetvis 
de största aktörerna i Finland som Atria, HK 
Scan, Snellman, Valio och så vidare.

Vad är då företagets hemlighet bakom 
framgångarna? Mats Strandvall och Anders 
Asplund som leder verksamheten har svaret.

– Vi gör allt från design till ibruktagning. Vi 
träffar kunden som berättar för oss vad dennes 
produktion ska kunna klara av, och därefter tar 

vi oss an hela processen, från idé, 3D-layout av 
produktionslinjen och lokalen där maskinerna 
ska placeras, konstruktionsritning, automatik 
och PLC-styrning, till tillverkning och leverans, 
installation och testkörning, berättar Anders.

Mats tillägger att man inte har all kompetens 
i huset men i stället har byggt upp ett mycket 
tätt samarbete med lokala företag som gör olika 
underleveranser.

– Det är dock vi som ansvarar för hela pro-
cesslinjen från idé till produktionssättning, 
förtydligar Anders Asplund.

Kompletta råvaruhanteringslösningar 
Mesmec har bland annat installerat kompletta 

produktionslinjer till flera korvfabriker för både 
finska och ryska livmedelsproducenter. För ett 
drygt år sedan startade man samarbete med en 
norsk återförsäljare. En första projektleverans 
levereras och monteras till en hundmatsfabrik i 
Norge i februari 2016.

Charkproduktion och köttförädling i allmän-
het, produktion av färdig mat, hundmatsproduk-
tion samt hantering av biprodukter, såsom 
slaktavfall för bland annat djurfoder, är företa-
gets specialitet. Sedan starten 1989 har Mesmec 
levererat strax över 2 000 skräddarsydda pro-
jektleveranser till dessa industrier. Själva råvaru-
hanterigen framtill förpackning är företagets 
stora nisch. Marknadsföringen har för det mesta 
baserat sig på ett gott rykte som en ansvarsta-
gande och pålitlig aktör på marknaden.

Den gemensamma nämnaren för dessa 
nämnda industrier är att processen väldigt långt 
baserar sig på samma typ av teknologi. Råvaror 
ska kunna tas emot och registreras till fabriken, 
den ska malas, eventuellt kryddas/saltas och kylas 
ned, förflyttas, blandas och mellanbuffereras 
innan dosering till olika delprocesser sker. Pro-
cesstyrningen och integreringen kräver automa-
tik och elkomponenter som dimensioneras enligt 
behov. Ofta kommunicerar produktionslinjens 
processtyrning med kundens ERP för bland 
annat recepthantering samt full materialspårbar-
het. Automationsgraden är vid behov hög för att 
spara på personalkostnaderna.

– Vi integrerar väldigt ofta kundens exister-
ande maskiner med vårt system. Det här har 
visat sig vara en betydande fördel gentemot våra 
konkurrenter. Det finns en del väldigt slitstarka 
maskiner med lång livstid inom branschen som 
med fördel för kunden integreras av oss, berättar 
Mats. 

– Här krävs stor kunskap av oss som lever-
antör eftersom hela linjen bör uppfylla krav för 
CE-godkänning. Dessutom kompletterar vi 
också våra linjer med utländska leverantörers 
maskinportfölj och kunskap. Dessa ingår ofta 
i hela vårt erbjudande till kunden, upplyser 
Anders.

I Sverige har man till exempel byggt två anläg-
gningar för omhändertagande av slakteriernas 
biprodukter, där den omhändertagna köttråvaran 
blir till djurföda. 

– I grunden är processen densamma som 
för livsmedelsproduktion för männinskor, och 
kräver därmed lika hög grad av säkerhet och 
hygien. Det ställer höga krav på oss, men för oss 
är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort, 
understryker Anders Asplund.

Stark bredd och processkunnande
För att få tillverka och jobba med utrustning 

för livsmedelshantering krävs förstås en rad 
certifieringar. Givetvis uppfyller Mesmec de 

krav som ställs av både finska och svenska livs-
medelsmyndigheter, och man följer förstås det 
regelverk som finns inom EU. Mesmec står även 
för ändamålsenliga lösningar i form av kompletta 
destruktionsanläggninar som tar hand om över-
blivna djurkroppar och biprodukter.

En allt större efterfrågan på infrysning av 
olika råvaror, speciellt inom foder och hund- 
och kattmat, men även livsmedel såsom kött 
och fjäderfä, har lett till att bolaget satsat på 
högautomatiserade produktionslinjer för detta 
ändamål. Själva kylprocessen sköts av andra 
leverantörer medan Mesmec specialiserat sig på 
att fylla och tömma plattfrysar där frusna block 
är slutprodukten. Blocken palleteras på pall och 
transporteras vidare på rullbanor för lagring 
eller transport. Flera stora referensanläggningar 
finns i speciellt England i tillägg till den finska 
marknaden.

– Med vår kompetens följer även kunskaper 
kring konstruktion och tillverkning av pro-
cesslinjer för kommunala sektorn där bland 
annat slamhantering är en ständig utmaning. Vi 
har bland annat egen verkstadspersonal som åker 
ut till kunderna för reparation och ombyggna-
tion av befintliga maskiner, berättar Anders som 
spår en fortsatt ljus framtid för Mesmec.

Under 2016 kommer företaget att satsa vidare 
på den svenska marknaden.
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