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Et omfattende program af gitre, riste, kurve, vogne, ophæng og andre 
kundespecifikke løsninger med fokus på håndtering og forædling. 
Det kan eksempelvis være hygiejnisk udstyr af høj kvalitet til varme-
behandling, kogning, pasteurisering, indfrysning, optøning og 
ning m.m. Vi har specialiseret os på en lang række områder, herunder:

•   Kød
•   Fisk
•   Mejeri
•   Pharma
   
 
NTF er leverandør til verdens førende røgovnsproducenter og produ-
center af kogeanlæg.

Procesudstyr

røg-
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Rammekonstruktioner til trådriste og trådkurve fremstilles med henblik 
på robusthed og rengøringsvenlighed. En optimal luft- og vandgennem-
strømning sikres ved kombinationen af rundstål og net.

•   Lang holdbarhed
•   Sikkerhed for optimal effektivitet i forædlingsprocessen hos kunden
•   Besparelser i rengøringsprocessen
•   Individuelle løsninger

Løsninger med pressegitter
Fordelen ved at benytte pressegitter til trådriste og trådkurve er den 
ensidigt glatte overflade. Da trådsamlingerne er flettet opnås endvidere 
en styrke i nettet, som tilgodeser en forholdsvis hård håndtering.

Trådriste & Trådkurve
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Løsninger med svejst net - punktsvejsning generelt
Svejst net benyttes, hvor der er helt specielle krav til netmaskernes stør-
relse eller hvor pressegitter ikke er velegnet til formålet. NTF har moderne 
udstyr som sikrer punktsvejsninger, der 100% lever op til fødevareindu-
striens høje krav til styrke og rengøringsvenlighed.

•   
•
•

Optimal hygiejnisk konstruktion
Individuelle tilpasninger
Effektiv produktionsproces og derved ingen unødige omkostninger 
for kunden



5

Kurve og riste kan med fordel fremstilles med stabelmulighed. NTF løser 
enhver stabelopgave, og vi kan tilbyde løsninger som tilgodeser både 
manuelle og automatiserede håndteringsprocesser.

•   Pålægsproduktion
•   Osteproduktion
•   Indfrysning og optøning 
•   Kogning

Den komplette løsning tilgodeser håndteringsprocessen m.h.t stabel-
effektivitet og - sikkerhed. Der tages ofte udgangspunkt i tidligere kon-
struktioner. 

Stabelløsninger
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Fordelen ved anvendelse af tråd og rundstål er den uhindrede vandgen-
nemstrømning og den lavere egenvægt. Typiske belastninger er 200-400 
kg dog har NTF leveret løsninger med belastninger op til 1200 kg.

Indsatskurve fremstilles til formålet, og der er mulighed for konstruk-
tioner med:

•   Faldbund for hurtig tømning
•   Låg
•   Sidelåger for hurtig tømning
•   Trådhylder for produktadskillelse

Kogning og pasteurisering
Kurve til pasteurisering fremstilles med særlig hensyntagen til tempera-
tursvingninger, pladsforhold og håndtering. 

Afdrypning
Løsningen sikrer en effektiv afdrypning, så den efterfølgende etikettering 
kan foregå optimalt.

Autoklavekurve – Pasteurisering
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NTF producerer kraftige og stabile hyldevogne komplet i rustfrit stål til 
riste og/eller røgstokke. Vognene fremstilles jf. kundespecifikationer. Ud-
valget består af flere modeller, der er velegnede til forarbejdning af fisk, 
kød og pølser.

Rundstålsbæringer og hygiejnisk design sikrer en optimal luftgennem-
strømning og en mere ensartet røgning selv ved mange riste. 

Kødkroge, spyd og røgstokke
Kødkroge og andre løsninger til ophæng fremstilles til opgaven i henhold 
til kundespecifikationer.

•   Standardprogram af baconkroge med 2 – 6 spidser samt S-kroge.
•   Spyd fremstilles på mål i rettet rundstål med spidsede ender.
•   Specialløsninger til ophæng af pølser m.v.

Autoklavekurve – Pasteurisering Hyldevogne til riste og røgstokke
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