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Vilket filter ska man välja? 

Filter som används i mat- & dryckesframställning 
”Vilken typ av filter som behövs beror helt på vad som produceras 
och vilket processteg man befinner sig i - det är därför alltid en bra 
idé att kontakta en expert först” menar Kristian och fortsätter 
”Ventims filterleverantör Amazon Filters erbjuder ett brett urval. 
Vi kan med största sannolikhet hjälpa till att hitta den optimala 
lösningen för just dina behov.”

Rätt filter på rätt plats är A 
och O för en fungerande 
tillverkningsprocess säger 
Kristian Kullberg, ansvarig för 
Amazon Filters på Ventim.

Omkring 4 miljarder ton mat 
produceras i världen varje år. Att 
odla, tillverka, förpacka och distri-
buera all denna mat är ingen liten 
uppgift. Och nästan varje tillverk-
ningssteg innefattar ett filter.
 
Från ångan som används för att 
rengöra produktionslinjer till 
gasen som används för att steri-
lisera lagringstankar för vätskor. 
I varje steg spelar filtrering en 
avgörande roll för dryckespro-
duktionen. Idag filtreras tex 80 % 
av världens vin till viss del. Dessa 
hjältar håller produkterna rena 
och fria från föroreningar som 
sediment, partiklar och bakterier.

Filter hjälper också till att förhin-
dra produktionslinjeproblem som 
kan leda till produktåterkallelser 
och skadat varumärke som följd.

Kristian Kullberg guidar dig rätt

Partikelfiltrering och mikro-
biologisk stabilisering av vin, öl, 
buteljerat vatten osv.

Motverka bildande av biofilm på 
filter som används för att skydda 
membran i processvattensystem.

Avlägsna tungmetaller, klor, 
smak, lukt & färg.

Borttagning av cryptosporidium

Avluftning av lagertankar

Tillverkning av ånga, 
livsmedelsklassad

SupaPore 
Membranfilter 
SupaPlete HFC 
Veckat patronfilter

Contour KilBac 
Antimikrobiellt djupfilter

SupaCarb                   
Kolfilterpatron

SupaPlete II                        
Veckat djupfilter

SupaPore                           
Ventfilter

SupaMesh                 
Syrafast filterpatron
 
 
 

Användningsområden   Filtertyp

Mer om Amazon Filters hittar du här

https://ventim.se/filter
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Ventims ägare Indutrade har redan i dag det övergripande målet att vara koldioxidneutrala 
inom scope 1 och 2 till 2030. Att leva upp till kraven för SBTi innebär att kalibrera befintliga 
mål för scope 1 och 2, att definiera mål för scope 3 och även att utveckla en färdplan mot 
nettonollutsläpp senast 2050 som bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till 
under 1,5 grader.

Ansluter sig till SBTi - Science Based Targets Initiative

"Vi har anslutit oss till SBTi med syftet att vidareut-
veckla våra ambitiösa klimatmål och accelerera vårt 
arbete inom detta viktiga område. Under 2022 har 
vi intensifierat arbetet för att minska vårt klimatav-
tryck och även börjat mäta relevanta scope 3-kate-
gorier för att få en mer heltäckande förståelse för 
koncernens klimatpåverkan. Med detta på plats är 
Indutrade väl förberett för att utveckla mål i linje 
med klimatvetenskapen. Vi är stolta över att göra 
detta åtagande och övertygade om att det kommer 
att gynna Indutrade som koncern och våra enskil-
da bolag på många sätt", säger Bo Annvik, VD och 
koncernchef för Indutrade.

Indutrade har från och med nu upp till 24 månader 
på sig att utveckla de mål och strategier som krävs 
enligt SBTi. Målen anses vara "vetenskapsbasera-
de" om de ligger i linje med den takt och omfatt-
ning som enligt den senaste klimatvetenskapen är 
nödvändig för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. 
Målen kommer att bedömas och godkännas enligt 
oberoende strikta kriterier.

Science Based Targets initiative 
(SBTi) är ett ramverk för företag för 
att sätta vetenskapligt baserade 
klimatmål som går i linje med vad 
som krävs för att vi ska klara mål-
sättningarna i Paris-avtalet. Denna 
utbildning ger dig både kunskap i 
den teoretiska bakgrunden till ve-

Vad är Science Based Targets initiative?
tenskapligt baserade klimatmål och 
hur du steg för steg går tillväga för 
att sätta mål för ditt företag. Vi går 
bland annat igenom vilka kriterier 
som måste uppfyllas och hur du 
ansöker för att få dem godkända av 
SBTi.
Science Based Targets initiative är 

ett samarbete mellan UN Global 
Compact, World Resource Institute 
(WRI), WWF och Carbon Disclosure 
Project (CDP) som syftar till att ge 
företag vägledning i att sätta klimat-
mål som går i linje med vad ve-
tenskapen anser krävs för att klara 
målsättningarna i Paris-avtalet.

Mer om SBTi hittar du här

Indutrade 
vidareutvecklar 
klimatmål

https://sciencebasedtargets.org/
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Utvecklar och tillverkar provtagare för standard- 
applikationer, men också för provtagning under 
de svåraste förhållanden även ATEX. MAXX är 
specialister på provtagning och vi kommer 
presentera metoder och lösningar.
 

Utvecklar och tillverkar mätutrustning.
Produktportföljen innehåller bl.a. noggranna 
system för flödesmätning, flödeshastighet, 
nivåmätning. Vi kommer även presentera ny 
teknik för mätning i t.ex. åar och bäckar.

Nyheter och casestudies inom 
flödesmätning och provtagning

Norrköping - Örebro - Karlstad - Skövde

I mars  hälsar vi er hjärtligt välkomna till våra seminarier 
där vi presenterar lösningar, nyheter och casestudies 
inom flödesmätning och provtagning.

Seminarier:

7 mars 11:00 – 14:00, Norrköping Scandic Nord

8 mars 11:00 – 14:00, Örebro Scandic Väst

9 mars 11:00 – 14:00, Karlstad Scandic Klarälven

10 mars 08:00 – 11:00, Skövde Scandic

525:-/pers inkl. massor av kunskap och 
lunch alt. frukost.

Här hittar du mer information och anmäler dig

ventim.se med e-handelPulsar Reflect MacValves

Gör livet lite enklare:
- 2-tråd, 4-20 mA, HART
- 63 GHz, FMCW
- Atex zon 0-1-2, Exia som standard
- Bluetooth 4-40 m, justerbar
- Dödzon endast 77 mm, inget horn  
  eller antenn
- 6° spridningsvinkel, dessutom 
  DATEM, smart ”ekohantering”
- Lagerlagd för snabb leverans

Kontakt: 
Robin Egerhed, 0762 29 07 77
robin.egerhed@ventim.se
Mer information och e-handel

Ventim rekommenderar

Nu är vi igång!
Du har väl inte missat att Ventim har nu 
hemsida med e-handel? Logga in och 
se hela vårt sortiment, lagerstatus och 
priser.

Hemsidan innehåller massor av mat-
nyttig information och uppdateras hela 
tiden med det senaste. 

Välkommen in!

ventim.se

MacValves - 70 år i branschen
I över 70 år har MAC Valves, Inc. varit 
en global tillverkningsledare av 
pneumatiska och på senare tid 
vätskeventiler för industrin. MAC:s 
innovativa och patenterade teknologi 
har höjt prestandaribban inom ventil- 
teknologi. 

Ventim är nu exklusiv MacValves leve-
rantör på den svenska marknaden.

Kontakt: 
Rickard Dahlberg, 0765 25 38 74
rickard.dahlberg@ventim.se

https://ventim.se/det-har-ar-ventim/nyheter-och-eventkalender/turne-mars-23
mailto:robin.egerhed%40ventim.se?subject=
https://ventim.se/nivagivare/nivagivare-radar
http://ventim.se
mailto:rickard.dahlberg%40ventim.se?subject=
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80 mil på 7 dagar
VentimStafetten för Barncancerfonden
Ventim följer upp succén från förra året då vi med hjälp av sponsorer och samarbetspartner 
samlade in 635 000:- till Barncancerfonden. 

I år utvecklar vi konceptet och erbjuder VentimStafetten. VentimStafetten sträcker sig mellan 
Ventims nordligaste kontor i Sundsvall och huvudkontoret i Kalmar (ca 80 mil) och genomförs 
som en stafett av Ventims anställda. Som sponsor kan du välja en eller flera sträckor att cykla 
eller springa med oss, marknadsföra ditt företag och den goda gärning som görs.

Välj det sponsorpaket som passar dig och ditt företag bäst och gör en viktig insats. 
Alla överskjutande intäkter går oavkortat till Barncancerfonden.

Du kan också skänka pengar direkt till vår aktivitet på
https://www.barncancerfonden.se/ventimstafetten5

Upplägg 2023

VentimStafetten startar i 
Sundsvall 31 augusti och 
avslutas i Kalmar 6 september. 

Det finns 11 delsträckor som 
genomförs antingen genom cyk-
ling eller löpning av anställda på 
Ventim. Det finns även en digital 
sträcka där man kan delta från 
sin hemort, denna genomförs 
2 - 3 september.

Som sponsor kan du välja den 
delsträcka du vill sponsra och 
cykla/springa tillsammans med 
ditt team och representant från 
oss. Du kan också välja att delta 
delar av sträckan. Självklart går 
det bra att sponsra utan att delta 
fysiskt - men vi lovar att det är 
roligt!

Magnus Sjödin, Barncancerfonden tar 
emot checken på 635 000:- från Ventims 
VD Thony Lundell, 2022

https://www.barncancerfonden.se/ventimstafetten5


Sträckor

Sponsorpaket

Ettöringen 8 000:-
Sponsra VentimStafetten med 
1 öre per avverkad meter. 

- Företagsnamn och hashtags i  
   Ventims digitala marknads-
  föring före, under och efter    
  aktiviteten, vilka lätt kan delas  
  vidare.
- Företagslogotype på roll-ups.
- Digital presentation och del-
   tagande på valfri sträcka. 
   Möjlighet till egen marknads-   
   aktivitet.

Sträcksponsor 
Sponsra valfri sträcka med 10 
öre per avverkad meter. Kortaste 
sträckan är 13 km (1 300:-) och 
längsta 125 km (12 500:-). 

-  Företagsnamn och hashtags i  
    Ventims digitala marknads-
    föring före, under och efter    
    aktiviteten, vilka lätt kan delas  
    vidare.
-  Företagslogotype på roll-ups.
-  Digital presentation och del-
    tagande på sponsrad sträcka. 
   Möjlighet till egen marknads-   
  aktivitet.
 

Sträcka Datum Start Mål Antal km

1 31 aug Sundsvall Järvsö 125
    
2 1 sep Järvsö Bollnäs 50
    
3 2 - 3 sep Bollnäs Norrköping 382
    
4 4 sep Norrköping Västra Husby 13   
  
5 4 sep Västra Husby Gamleby 88
    
6 4 sep Gamleby Västervik (Rödsele) 32
    
7 5 sep Västervik (Rödsele) Oskarshamn 79  
  
8 5 sep Oskarshamn Påskallavik 18
    
9 5 sep Påskallavik Mönsterås 18
    
10 6 sep Mönsterås Ryssby 40
    
11 6 sep Ryssby Ventim 19

Aktivitet Sponsorpaket

Cykling  12 500:-

Löpning  5 000:-

Digital sträcka 10 000:-

Löpning  1 300:-

Cykling  8 800:-

Cykling  3 200:- 

Cykling  7 900:-

Löpning  1 800:-

Cykling  1 800:-

Cykling  4 000:-

Löpning  1 900:-

För mer information, kontakta din säljare eller
Anna Stenlund: anna.stenlund@ventim.se alt. 0705 74 11 05.

Valfri donation
Inget paket som lockar? Alla bidrag är välkomna och 
du kan antingen kontakta oss för din donation eller skänka pengar 
direkt på https://www.barncancerfonden.se/ventimstafetten5. 
Vi ser till att marknadsföra ditt bidrag i våra digitala kanaler.

FLÖDET

https://www.barncancerfonden.se/ventimstafetten5
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Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra sträckorna. 
Dock kommer den sammanlagda sträckan att bli minst 800 km.

Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra sträckorna. 
Dock kommer den sammanlagda sträckan att bli minst 800 km.

Ansvarig utgivare: Thony Lundell
Redaktionsråd: Anna Stenlund, Gisela Söderström

Grafisk produktion: Anna Stenlund 
Kontakt: anna.stenlund@ventim.se

Magnus 
Sandgren - 
morgonpigg 
löpare

Namn: Magnus Sandgren
Ålder: 46
Roll på Ventim: Försäljningschef
Bor: I Fjärås, strax söder om Kungsbacka
Familj: Fru och 2 barn
Intressen: Sport och resor
Kuriosa: Varje vardag ställer jag klockan på 05 och 
springer en mil samt gymmar. Det har jag gjort de 
senaste 15 åren och det får mig att må bra helt enkelt.

Nya ansikten på Ventim

Rickard 
Dahlberg - 
kulinarisk 
utförsåkare

Namn: Rickard Dahlberg
Ålder: Nyss fyllda 33
Roll på Ventim: Affärsutvecklare för MacValves
Bor: I Helsingborg
Familj: Fru och 2 barn
Intressen: Skidor, golf (har varit nere på 4 i hcp) 
och matlagning.
Kuriosa: Avrundar varje dag genom att laga god 
mat till familjen, gärna hälsosam kost. 

Ventim och CSA - 
samlad kompetens
Samarbetet med CSA resulterar i bred kompetens 
som möjliggör kundspecifika lösningar. 
Vi guidar dig till rätt produktval, samt supportar med 
beräkningar och placering av exempelvis luftare på 
vatten och avlopp, samt hur man bäst motverkar och 
förebygger effekter av tryckslag.

Ventim erbjuder en mängd CSA-produkter såsom 
luftare för vatten och avlopp samt kontrollventiler. 

En spännande nyhet är den patenterade reducer-
ventilen VM7690-XN  som är helt underhållsfri.

Mer om ventim och CSA

Ditt CSA-team på Ventim - vi hjälper dig med allt från produktval, beräkningar och placering

Daniel Blomqvist
Försäljning
0766-77 52 40
daniel.blomqvist@
ventim.se

Anders Bjarneklint
Försäljning
0732-77 41 00
anders.bjarneklint@
ventim.se

Mats Bjärklid
CSA-ansvarig
0705-11 47 91
mats.bjarklid@ventim.se

Marcus Franzén
Inköp
0480-42 91 18
marcus.franzen@
ventim.se

Henrik Karlsson Ferm
Teknisk support & projekt
0702-48 41 41
henrik.karlssonferm@
ventim.se

https://ventim.se/kundservice/radgivning/ventim-och-csa-samlad-kompetens
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mailto:anders.bjarneklint%40ventim.se?subject=
mailto:mats.bjarklid%40ventim.se?subject=
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