
Företagspresentation

Viverk AB är ett svenskt småländskt företag som funnits 
i branschen sedan 1947.

Bolaget har specialiserat sig på att producera och 
marknadsföra industritvättmaskiner i standardutförande 
och skräddarsydda anläggningar tillverkade efter 
kundens behov.

Certifiering i ISO 9001 och 14001.
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Viverk grundades 1947 och hette då Ar-
thur Sjödals Mekaniska Verkstad. Under 
1960-talet fick det namnet VIVERK som är 
en förkortning av VIslanda VERKen, jämför 
även engelskans WE WORK, som beskriver 
bolaget och dess produkter. Verksamheten 
bedrivs vid två arbetsställen, huvuddelen i 
Vislanda med 20 anställda och ett säljkontor i 
Åkersberga med 5 anställda.

Historik

Kompetens
Viverk AB marknadsför, projekterar, konstru-
erar och producerar ytbehandlingsutrustning 
i standardutförande eller som en kundanpas-
sad systemlösning. Kunderna återfinns inom 
industrin i Sverige eller utomlands.

Styrkan är lång erfarenhet och stor kunskap 
om hur man producerar kundanpassad ut-
rustning enligt de speciella önskemål och 
krav som ställs i varje enskilt projekt och att 
alltid lyssna till industrins behov och krav för 
att ligga i första ledet, vad gäller utveckling 
av nya och bättre produkter.

Vi strävar efter att samtliga produkter skall 
vara miljömässigt och ekonomiskt optimala. 
De anpassas för höga produktionskrav (2-3 
skift) och håller hög kvalitét i konstruktion och 
materialval.

Våra säljare har lång erfarenhet inom verk-
samhetsområdet och hjälper dig inom alla 
våra produktområden som presenteras på 
motstående sida. 

Konstruktions- och produktionsavdelningen 
består av kvalificerade medarbetare där flera 
arbetat i företaget många år och således har 
en god kompetens för sitt arbete.

Montage, installation och utbildning utförs av 
vår service- och montagepersonal. De gör 
också service och ombyggnader av anlägg-
ningar.

Referenslista med det vi leverarat återfinns 
på vår hemsida under referenser. 
Även enskilda objekt finns presenterade.
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Produkter
Tvättutrustning:

- standard kammartvättar
-  kundanpassade kammartvättar
- manuella korggodsautomater Flow-Jet
- automatiskt laddade korggodsautomater  
  Flow-Jet
- korggodstvätt före härdning Flow-Jet
- manuella karuselltvättautomater
- automatiska karuselltvättautomater 
- tunneltvättar
- kundanpassade specialtvättar
- standard ultraljudstvättar, bord- och 
  golvmodeller
- ultraljudstvättar Flow-Jet
- alkoholtvättar

Reningsutrustning:

-  partikelrening
-  oljereningsutrustning 

Torkutrustning:

-  konvektionsugn
-  vakuumugn 

Kundbeställd utrustning:

-  transportbanor
-  kyltunnlar

Legoarbeten:

-  vattenskärning
-  tig- och migsvetsning
-  kantpressning, svarvning, fräsning
- tvättning/avfettning

Övrigt:

- ombyggnad av maskiner/anläggningar
- begagnade maskiner
-  service och serviceavtal
- reservdelar
-  tvättkemikalier
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Nyheter

Gnutti  Carlo Sweden AB och Viverk AB har ett 
nära samarbete inom rengöring sedan 1992, då 
Viverk levererade den första tvättanläggningen 
till dåvarande Finnveden i Kungsör (nu Gnutti). 
Sedan dess har Viverk haft nöjet att leverera 6 
st tvättmaskiner till Gnuttis produktionsanlägg-
ning i Kungsör och 6 st till Gnuttis produktions-
anläggning i Alvesta. 

Den senaste leveransen sändes i december 2014 till 
Gnutti Carlo Sweden AB i Alvesta. Maskinen är an-
passad för injektorhus, som slår till och från bräns-
let minst 10 ggr per explosionsfas i topplocket. 
Dessa detaljer har de absolut högsta renhetskraven 
i och med att hålen i bränslemunstycket endast är 
18µ. Detaljerna levereras ut till Bosch som i sin tur 
är leverantör till de flesta biltillverkarna. 

För att klara kraven har Viverk skräddarsytt en 
Flow-Jet tvätt med integrerat ultraljud och vakuu-
mugn. Den har 7 st olika program där man kan 
ändra samtliga parametrar.  Program, feldiagnos-
tik i klartext, inställningar och värden visas på en 
In Touch panel, placerad till vänster på maskinen 
framifrån sett. Kapaciteten i maskinen är hög, då 
sex palletter alternativt sex nätkorgar kan köras 
samtidigt. Godshanteringen är helt anpassad till 
Gnuttis behov.
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Erik Conradsson
Försäljningsingenjör

Stefan Hellberg
Försäljningsingenjör

Hans-Olov Knutsson
Försäljare region Syd

Nyutvecklad tvätt för ventilhus till bränsleinsprutning
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