
 

 

Opplæring av ansatte er kanskje det viktigste for alle bedrifter. Maskiner, utstyr og teknologi er tilgjengelig for alle, 
men ansatte er unike i hver bedrift. Få feil, smart jobbing og gode holdninger er god økonomi! Dette oppnår man ved 
effektiv og god opplæring. Dere kan benytte kursene så mye dere har behov. Perfekt for årlig hygienekurs i avdelingen, 
opplæring av nyansatte og ferievikarer. 

 

KURS I HYGIENE OG MATTRYGGHET -   E-LÆRING 

 

 

 

 

 

KIEL TILBUD FOR AKSJONÆRBEDRIFTER OG EKSISTERENDE BRUKERE AV SMARTLÆRING: 
Skriv en epost til kontor@nkhandel.com om at du ønsker å benytte deg av tilbudet så får din bedrift tilgang i 12 mnd. 
for kun en engangssum på 1 000.- pr bedrift uansett hvor mange som benytter kurset. I tillegg får alle også tilgang til 
videokursene i SMARTLÆRINGsplattformen. 



Så nært naturtarm har vi aldri vært!
• Produktnavn: Collagen Natur SB
• Lagervare: På lager i Oslo i kaliber 21
• Ingen klager på «seig tarm»
• Halv kostnad sammenlignet med naturtarm
• Kan leveres i forskjellige kaliber og lengder 

etter ønske

ABC er fullsortimentsleverandør til kjøtt-, fisk- og nærings-
middelindustrien med hovedvekt på natur- og kunsttarmer, hjelpe- og 
tilsetningsstoffer, ingredienser, krydder, smaksstoffer og emballasje.

Glaserte kyllingvinger
• Produkt: Meatpreparation 10
• Mindre stekesvinn, et mørere produkt
• Forbehandlet for et saftig og mørt resultat
• Brukes på grillspyd, spareribs og andre 

marinerte produkter
• Glace med sauser fra Frutarom

Emballasje
• Produktnavn: SOLOPAK
• PE-basert materiale, betraktes som monomateriale
• Resirkulerbar høybarrierfilm, kan trykkes med opptil 

10 farger, mulighet for AF/Peel
• Fleksibel film til pakking av bl.a. kjøtt og fisk
• Filmen er høybarriere og egner seg godt til både gass- og 

vakuumpakking
• Vakuumposer finnes i samme materiale

Krydder, spekepølse og spekekjøtt
• Gewürzmüller:
• God samarbeidspartner på kunnskap, 

krydderblandinger, startkulturer, spekekjøtt og 
spekepølser 

• Teoretisk kunnskap og lang praktisk erfaring i 
samarbeid med våre kunder

• Resultert i mange NM-titler og medaljer



379 kr
ekskl. mva. 145 kr

pr sett ekskl. mva.

Lygna  
ullgenser

Majavatn  
superundertøy

MESSETILBUD 2. – 10. februar 2023





STABLEBAR TRANSPORTKASSE
Art.no. 7178-100-100

Materiale:  HDPE
Utvendig dim.: L 600 B 400 H 180
Innvendig. dim.: L 490 B 340 H 175
Vekt:  1,8 kg
Farge:  Hvit, Blå, Rød, Sort,Grønn.
Pakning: 140 stk./palle
Stabling:  A 66%, B 60 mm
Minimum bestilling: 2 paller = 280 stk.
Tillegg for logo.
KAMPANJEPRIS PR. STK. KR. 75,-

Kielturkampanje på transportkasser 
gjelder til og med 12.02.23.

Trondhjems Eskefabrikk ble overtatt av BEWI mai 2022.
80 års virksomhet.
Skandinavias mest effektive produsent av kartongemballasje.
Bærekraftig materiale.
Produserer ca. 200 millioner esker året.
Leverer direkte til industrien. 
Våre produkter brukes til innpakking av de største merkevarene.
Hurtig levering av ferdige produkter hvis råvarer er tilgjengelig. 
Egen konstruksjonsavdeling som tilpasser kundens ønsker.

KONTAKTINFO
Johnny Johansen, telefon: +47 992 09 280, mail: johnny.johansen@bewi.com
Steinar Harjo, telefon: +47 415 12 524, e-post: steinar.harjo@bewi.com 



Tarber Norge A/S. Prof. Birkelandsvei 30C, 1081 Oslo. Tlf. +47 22 91 44 00. www.tarber.no

Flytende røyk-prosessen
Det grønne alternativet. 
Renere får du det ikke!

Søk  
på YouTube 

RED ARROW  
CLEAN SMOKE

og lær mer  

 

l Reduser utslipp
l Reduser energiforbruk
l Reduser vannforbruk
l Reduser kjemikalieforbruk
l Fjern tjære og aske
l Alltid likt produkt
 
100% naturlig og kjemisk rent.
Velkommen ombord.
 

TRE ASKE tjære røyk

FLYTENDE RØYK

Hvordan produseres flytende røyk? 

Hva er flytende røyk?

100% rent produkt produsert på  
sagmugg og overskuddsmateriale.

100 % 32 % 16 % 52 %



 
Kiel 2023   
 

 
 

Cobot Norge – Kompetanse, erfaring og sterke merkenavn 

Vår erfaring og referanser spenner vidt både når det gjelder bransjer og løsninger. 

Men på ferga til Kiel er det kjøttbransjen og End-of-Line Packaging som er fokus! 

 

 

Pakking F-i-D-pak               Pakking produkt i dyptrekker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesialpris for aksjonærer i Norsk Kjøtthandel! 

Tettheten av roboter i norske produksjonsbedrifter er meget lav. 

Potensialet for effektivisering og løft av bunnlinjer er stort! 

Gjennom en mulighetsstudie kartlegges og dokumenteres 

potensialet i din bedrift. Rapporten som utarbeides gjennom 

studien er et godt verktøy når robotiseringsoppgaver skal 

prioriteres og vurderes inn i investeringsbudsjetter. 

Palletering 

Ilegging absorbenter i dyptrekker 

Fra stand-alone maskiner til komplette pakkelinjer 



Cross-Contamination 
Management

• Open Plant Cleaning 
(OPC) and Enviromental
Management Program 
(EMP) Assessment 
providing a 
recommendation for

• improvement of the 
cleaning process and

• how to prevent cross-
contamination in the 
facility.

Manual Cleaning 
Insights

• Provides visibility into 
manual C&D operations 

• Verifying compliance of 
critical parameters

• Data-based quality and 
safety decisions

MAIN PROGRAMS ADDRESSING YOUR NEEDS

1

Open Surface Foam  
Cleaning & 
Disinfection

Non-Rinse Disinfection

• Eliminates terminal 
disinfection step in daily 
C&D procedure

• Save time, labor

• No compromises on Food 
Safety

• Reduces cross 
contamination and 
microbial growth in 
slaughter lines and cutting 
/ conveying systems

• Cold disinfection for 
cutting/processing tools as 
alternative for 82°C hot 
water for use in slaughter 
and deboning facilities

• In-process disinfection of 
processing surfaces



MESSEDEKK
Vi er på plass i messeområdet for å slå av en fagprat.  
Bli med på quiz og vinn premie! 

Vi gleder oss til å delta og ser frem til å ta i mot besøkende ved vår stand. 
Spør oss om vårt gode messetilbud på serviceavtale – kun tilgjengelig på turen!

MØT OSS PÅ

Kristin Wien
Salgs- og 

markedsdirektør

Heidi Stenbråten
KAM/ Senior Fagkonsulent 

Mikrobiologi

Serviceavtale - konsept for rask faglig rådgivning
Med serviceavtale er du sikret faglig rådgivning tilgjengelig når det passer deg. 
Besøk oss på vår stand for mer informasjon eller se eurofins.no/serviceavtale.

15%
rabatt på 

serviceavtale

https://www.eurofins.no/serviceavtale


Dette vil du ikke gå glipp av. 
Kameleon er med på Kieltur med Norsk Kjøtthandel. Atle og Even er på plass med stand og 
demo av softwaren for næringsmiddelindustrien, Progress by Kameleon. 

Kameleon bygger fremtidens produksjonsmiljø gjennom å tilby automatiserte løsninger som 
gjør hverdagen i produksjonen mer driftssikker og effektiv. Vi har løsninger for hele 

produksjonslinjen – merking og sporing,  etikettsystemer, software og sist men ikke minst 
robotisering med cobot og selvkjørende roboter.  

Demo på Progress på Kielturen, kom til Kameleon standen. 
Vår software Progress er utviklet spesielt rundt tre grunnelementer  - kontroll, kommunikas-
jon og dokumentasjon. Progress er skreddersydd for næringsmiddelindustrien. Systemet 
har som mål å samle all relevant informasjon i én løsning som støtter hele verdikjeden – fra 
mottak til leveranse. 

Vi bygger fremtidens produksjonsmiljø

«Vi føler at vi til enhver tid har full kontroll og sitter med en følelse av at vi kan slappe av og 
bruke tiden vår på utvikling.» «Progress gir deg muligheten til å drive lønnsomt, og det er 
moro», sier daglig leder i Foodman,  Petter Grunnan. 

Alltid i kundens tjeneste
kameleongruppen.no



KAMPANJETILBUD FEBRUAR 2023

DX1000 KR 39.800,-
(VEIL 57.700,-)

Møt DRY AGER på UMAMI ARENA 14-17. februar (stand C03-12)



Med snart 40 år i bransjen, sørger vi  
i Neraal Maskin for å levere maskineri i 

verdensklasse til den norske  
næringsmiddelindustrien.

Med base i Oslo kunne det kreative byrået 
Narrativ bidra med verdifull innsikt om hva 
som kreves av en merkevare i dag, i alle ledd. 
De hjalp oss å visualisere de verdiene  
kundene våre allerede kjenner oss for.

Narrativ utviklet en identitet inspirert av vårt 
engasjement for å alltid levere i toppsjiktet. 
Takket være dem går vi inn i 2023 med en 
moderne profil som svarer til ikke bare hvem 
vi er, men hvem vi skal fortsette å være i tiden 
fremover: en moderne leverandør med  
fremtidsrettet blikk.

Det begynte forsiktig i 1984 med emballasje 
og maskineri til pølseproduksjon, og har siden 
den gang utviklet seg til å omfatte det  
ypperste av maskineri, teknologi og kvalitet.

Med serviceavdeling og delelager internt hos 
oss sikrer vi at hjelpen aldri er langt unna om 
noe skulle skje med din maskin.

På årets Holdbarmesse i Lillestrøm 14.-16. 
februar, stiller vi ut det nyeste og beste 
markedet har å by på. Nå med to nye  
agenturer i porteføljen vår som fullfører hele 
produksjonslinjen, og sørger for at vi kan  
levere enda bredere enn tidligere.

I år er det heller ikke bare agenturer og 
maskiner som er nye, vi har også fått en real 
overhaling av profilen vår.

Ny drakt, nye agenturer 
og nye maskiner

Ta kontakt med oss for en uforpliktende 
prat rundt effektivisering av din  
produksjonsbedrift.

Marius Iversen, +47 908 48 785
Bård Christiansen, +47 915 12 582
Oskar Aarø, +47 489 95 355

neraal-maskin.no   |   Tomtaveien 11, 1449 Drøbak   |   Tlf: 64989999



Nor Tekstil AS 
Norges ledende leverandør av tekstiltjenester

Vår visjon er å bli best i verden 
på innovativ og bærekraftig 

tekstilservice, scann meg for å 
se høydepunkter fra vårt 

bærekraftsarbeid:



 

 

 

Endelig sammen på tur igjen!  

Norengros ønsker alle en strålende tur. Vi ser frem til gode samtaler med gamle og nye 

bekjentskaper. Norengros er deres støtteapparat i hverdagen – sammen skal vi finne de 

beste løsningene.  

 

På turen møter du: 

 

 

 

 

 

 

 

      ERLING ELTERVÅG                         HANS JACOB ZIEGLER                            DAG ALUND  

      

       

 

OM NORENGROS: 

Norengros er Norges største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. Vi er 

en landsdekkende kjede bestående av 13 bedrifter med lokale eiere, med 36 

engrosbutikker i hele Norge. Vår logistikkløsning basert på lokale fullsortimentslagre gir 

unik tilgjengelighet og hurtig distribusjon til alle våre kunder. 

Vårt omfattende produktspekter gjør oss til totalleverandør – alt du trenger på et sted. 

Våre kunder følges opp av over 200 fagspesialister med bransjeorientert kompetanse 

innen kjedens produktgrupper og kundesegmenter. 

 





Basert på analyse av Ookla® Speedtest Intelligence® data Q3-Q4 2022. 
Bruk av Ooklas varemerker er lisensiert og gjengitt med tillatelse.                              
Opplevd hastighet varierer etter kapasitet og andre forhold.ilkommer.

Norges raskeste mobilnett 
5 år på rad

Vi kan 5G, Sikkerhet og mye mer.

Møt meg på Telenor standen. 
 

Med vennlig hilsen, 
Ole -Andreas Østerhus

Tlf. 99333333



 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

PackTech – Pakketeknisk totalleverandør 
VPK Packaging AS, Org. no.: NO 917 274 975 VAT 
Servicetelefon: + 47 905 30 444. Mail: Packtech@vpkgroup.com  

 

Messetilbud Kiel-konferansen Norsk Kjøtthandel 
 

Topp og bunnforsegler - Bunn og topp taper for like eskestørrelser  

- For like eskestørrelser  
(B110mm-500mm/H120mm-500mm) 

- Rask omstillbar til andre eskestørrelser 

 

 
Messepris 26.500 kr 

Strekkfilmmaskin - Budsjettmodell med LCD skjerm og inntil 300 % forstrekk 

- Leveres med standard forstrekk inntil 300 %  
- Raskt skifte av gir for ulikt forstrekk 
- Minne for 3 ulike passord beskyttede programvalg  
- Maks filmhøyde 2,2 meter  
- Maks vekt på svingplate 1650 kg 
- 10 omdreininger i minuttet  
- Med hestesko for henting med jekketralle 

 

 

Messepris 60.000 kr  

Fleksibel bane – Trekkspillbane for utmating og buffring  

- Formbar 

- Justerbar lengde 1,5 – 4 meter  

 

 

Messepris 7.500 kr  

PackTech leverer komplette løsninger for pakkelinjer og separate maskiner. Med mer enn 35 års erfaring 
er vi eksperter på pålitelige og effektive løsninger. Som en del av VPK Packaging tilbyr vi produkter 
gjennom hele verdikjeden – fra emballasje til komplette pakkelinjer tilpasset kundens behov. VPK 
Packaging eier 50 % av Österbergs Förpackningsmaskiner AB og har partnerskap med Intersystem AB og 
Carryline AB – som sammen står for hoveddelen av våre maskinleveranser. Vårt nære forhold til 
produksjonsleddet gjør oss i stand til å levere gode, konkurransedyktige og verdiskapende løsninger for 

våre kunder uansett behov. Spør oss om service, oppgraderinger og sikkerhetsgjennomgang 😊  



Emballasje som konkurransefortrinn

All emballasje må endres

Ønsker du å være først?
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