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Hej på Er. 
Vårt Slipat Pris fortsätter såklart 
under 2020. 
Vi kommer att utöka sortimentet 
under detta år nu då vi blivit en 
del av COZZINIPRIMEdge. 
Lagret har byggts ut för att få 
plats med fler artiklar, maskin-
parken måste eventuellt utökas. 
Det kommer att ske ganska 
mycket inom våra väggar men 
målet är att ni som kunder inte 
ska märka någon skillnad. 
Målet för 2020 är att vi ska få in 
fler kunder utanför Sveriges 
gränser samtidigt som våra  
befintliga svenska kunder  
fortfarande ska få samma service 
 
Vi ser att 2020 kommer att bli ett 
riktigt spännande år.  
 

Jörgen Eddebrant 

Gäller vecka 18-19 2020 Den nya serien av Micro-Cutter typ KR 
Introduktionen av Micro-Cutter till marknaden från Nowicki är ett naturligt steg 
att komplettera bredden av maskiner till företag inom livsmedelsindustrin. Föru-
tom maskiner som köttkvarnar och snabbhackar, som praktiskt taget används 
överallt i livsmedelsprocessen, ökar Micro-Cuttern utbudet av applikationer. 
Micro-Cuttern används sällan som en fristående maskin, de är praktiskt taget 
alltid sammankopplade med andra maskiner. Dessa anslutningar är ofta början 
på hela produktionslinjen som sedan övergår till automatiska bearbetningslinjer. 
 
KR-45  kan appliceras på alla enheter med möjlighet att vidarbearbeta och trans-
portera produkten till andra maskiner. 
Vi försöker vara flexibla så vi matchar kundens krav: Vi justerar trattens höjd 
och kapacitetgrad, produktutsläpp och produktionseffektivitet/timme enligt kun-
dens önskemål. Detta ger en positiv effekt inte bara på produktion av köttfärs, 
men också på följande produkter: 
Produktion av barnmat (färdiga måltider) 
Produktion av frukt och grönsaker (puree och pasta) 
Produktion av djurmat 
Produktion av krämer och andra känsliga homogena blandningar inom kemika-
lie och kosmetisk industri                                                                                                                                
  
Operatörspanelen som är installerad i maskinen är intuitiv och möjliggör snabb 
användning av Mikro-Cuttern beroende på processkraven. Inlopps- och ut-
loppstemperaturkontrollfunktionen möjliggör styrning av uppvärmningsgraden 
av emulsionen. Maskinens kompakta konstruktion, som står på hjul, möjliggör 
en effektiv användning av Mikro-Cuttern i olika operationer i kombination med 
andra maskiner. Varhelst konstant och repeterbar högkvalitativ skärning krävs 
kombinerat med hög produktivitet per timme kommer det att finnas utrymme för 
en Nowicki-mikro-cutter. 
En hållbar design som är stängd i botten, men med lätt åtkomst till skärhuvudet 
och alla tekniska element, enkel demontering av skärhuvuden - dessa fördelas 
uppskattas av underhållstekniker men även av personalen som ska städa maski-
nen. 
Dessutom är hela maskindesignen tillsammans med skärsystemet helt problemfri 
när det gäller renhet och hygien 


