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LAVANGO ehf er umboðsaðili fiskeldisljósa frá Philips í
Hollandi. Við bjóðum fiskeldisljós bæði fyrir landeldi og
sjókvíar.
Philips var stofnað árið 1891 og er einn stærsti framleiðandi í
heiminum á raftækjum og ljósabúnaði og hefur verið leiðandi
á því sviði á undanförnum áratugum.

15% minni dánartíðni
Draga úr útsetningu fyrir
laxalús þökk sé einstakri
birtudreifingu
Skilar sér í minni meðferð gegn
laxalús
Lágmarks viðhald

Philips fiskeldisljósin eru einstaklega endingargóð og eru
gerð úr málmum sem standast ýtrustu kröfur í fiskeldi. Þau
þarfnast lítils viðhalds, engin lampaskipti og ef þess er óskað
er hægt að skipta köplum og rafskautum auðveldlega út.

Engin lampaskipti
Mikil orkunýtni
Hagkvæmari framleiðsla

Hægt er að veita viðhald og uppfærslur á hugbúnaði í
fjarþjónustu.

Philips fiskeldisljósin eru díóðuljós (e. LED) og eru
sérstaklega sniðin að þörfum klakstöðva og
seiðaeldisstöðva bæði á landi og sjó og hefur verið
þróuð í nánu samstarfi við háskóla og stofnanir.
Í ljósunum eru fullkomnar LED díóður og stýringar
úr bestu mögulegu sjávarþolnu efnum sem tryggja
endingu við erfiðar aðstæður.

Fiskeldisljós fyrir landeldi

Philips Hatchery 125W

Philips Hatchery 250W

Philips Hatchery 340W

Philips Seacage 400W

Philips Seacage 680W

Fiskeldisljós fyrir sjókvíar

Philips Seacage 340W
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LAVANGO ehf er umboðsaðili Euskan Fish Handling Systems.
Við bjóðum ýmsan búnað frá Euskan til meðhöndlunar á
eldisfiski, svo sem vakúmdælur, tanka, kælingu, vogir o.fl.

Stofnað 2007
Spænsk nýsköpun
Margra ára reynsla af
meðhöndlun á eldisfiski
Sjálfbærni í hávegum höfð
Vakúmdælur í:
Klakstöðvar
Áframeldi
Sláturhús
Sjókvíar
Landeldi

Dæmi um vörur frá Euskan:
Euskan VSB300 – 6”
Einfalt tankakerfi til dælingar á
sjógönguseiðum um langa vegalengd
Afl: 7,5kW
Afkastageta: Allt að 6 tonn/klst (fer eftir
aðstæðum).

Euskan VSB1000 – 10”
Einfalt tankakerfi til dælingar á 4kg silungi til
slátrunar
Afl: 22kW
Afkastageta: Allt að 10 tonn/klst (fer eftir
aðstæðum)

Euskan VSB3000 – 12”
Tvöfalt tankakerfi til dælingar á 5kg laxi til
slátrunar.
Afl: 2 x 45 kW (með orkusparnaðarstillingu)
Afkastageta: Allt að 36 tonn/klst (fer eftir
aðstæðum)
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Vatnshreinsibúnaður
LAVANGO ehf býður lausnir til vatnshreinsunar frá danska
fyrirtækinu UltraAqua.
Fyrirtækið er meðal fremstu framleiðenda í heiminum á
vatnshreinsibúnaði sem nýtir útfjólubláa geislatækni (Ultra
Violet) sem eyðir óæskilegum örverum sem finna má bæði í
ferskvatni og sjó.
Þar má nefna bakteríur, gerla, myglu og aðra sjúkdómsvalda
sem bæði vatn og sjór getur borið með sér.
UltraAqua hefur þegar selt meira en 1000 kerfi um heim
allan.

Við hönnun kerfa frá Ultraaqua
er horft til eftirfarandi þátta:
Vatns- og orkusparandi
Notendavæn
Alsjálfvirk með lágmarksþörf á
viðhaldi
Hágæða íhlutir til að hámarka
líftíma kerfa
Möguleiki á þjálfun í notkun
kerfa, þjónustusamninga,
fjarstuðning
Hönnuð að þínum þörfum og
stækkanleg

Lausnir UltraAqua ná til hreinsunar á;
drykkjarvatni, sjó, frárennslisvatni og vatns sem
ætlað er í iðnaði.
Við val á búnaði þarf að taka tillit til þess hversu
mikið magn þarf að hreinsa á klst, vatnsþrýstings
og hvort um sé að ræða lokaða eða opna vatnsrás.
UV lamparnir í tækin hafa 16.000 klukkustunda
líftíma!
Mjög auðvelt er að skipta lömpum út með
handafli og án allra verkfæra!
Sjálfvirkt kerfi - mjög góð orkunýtni!

LAVANGO ehf býður hreinlætislausnir frá Elpress í Hollandi.
Elpress er leiðandi framleiðandi á sviði hreinlætis- og
þrifalausna fyrir iðnað og matvælavinnslur með yfir 40 ára
reynslu á sínu sviði.
Elpress hefur hannað og framleitt þrifakerfi og hreinlætislausnir
síðan 1976. Einkunnarorð félagsins eru „ástríða fyrir hreinlæti“.

Hollenskt fyrirtæki
Stofnað árið 1976
HACCP vottaðar vörur
Eini HACCP vottaði framleiðandi á
hreinlætislausnum í heiminum
Heildarlausnir í hreinlætisbúnaði
"Passion for hygiene"
Vöruþróun, hönnun og
framleiðsla í Hollandi
Notendavænar lausnir

Þrír meginflokkar Elpress:
Aðgangsstýrð þrif við inngang í framleiðslurými. Skilvirkt
hreinlæti starfsfólks má ekki vanmeta, sérstaklega ekki í
matvælaframleiðslu þar sem gerla- og smithætta getur verið
hættuleg neytandanum. Þrifalausnirnar frá Elpress geta átt
mikinn þátt í að draga úr slíkri áhættu.
Lágþrýst þrifakerfi fyrir vinnslurými. Kerfin byggja á
stöðluðum einingum sem hægt er að velja saman og mynda
þannig heildarlausn við þrif á vinnslubúnaði.
Þrifakerfin frá Elpress nýta einstaklega vel bæði vatn, sápuefni
og orku, þurfa lítið viðhald og eru auðveld í notkun.
Við hönnum hentuga lausn í vinnslurými eftir stærð þess, kröfu
um fjölda notenda og þrifakröfur.
Lausnirnar samanstanda af búnaði sem hreinsa, kvoða og
drepa bakteríur í vinnslurýmum.
Sérstök áhersla er lögð á að kerfin séu notendavæn.
Kassaþvottur. Kassaþvottavélar fyrir iðnað þar sem
afkastakrafa, vatns- og sápunýting ásamt miklum gæðum í
þrifum skipta máli.
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Vinnslubúnaður
Lavango ehf er í nánu samstarfi við JSC Lavango í Litháen. Þar er
hönnunar- og þjónustudeild ásamt framleiðslu og telur fyrirtækið
yfir 65 manns. Lavango hefur margra ára reynslu af framleiðslu á
vinnslubúnaði og býr að þekkingu reyndra starfsmanna.

Smiðja Lavango í Litháen

Hvers kyns ryðfrí smíði!
Vinnslulausnir fyrir lax og bleikju frá Lavango ná til hráefnis
frá því það kemur ferskt til vinnslu. Við bjóðum lausnir fyrir
slægingu, blæðingar- og kælitanka, flutningskerfi og pökkun
hráefnis. Þessi upptalning er einungis brot af okkar lausnum,
að auki bjóðum við sérhannaðar lausnir samkvæmt óskum
viðskiptavina.

Karahvolfarar til innmötunar á fiski í körum. Karakerfin frá
okkur eru sjálfvirk og taka kör í öllum stærðum og gerðum.
Mögulegt er að útfæra inn- og úttak karakerfisins á alla vegu,
þannig að þau henti þínum rekstri sem best.

Ryðfrí smíði. Við tökum að okkur hvers kyns ryðfría sérsmíði,
allt frá skóhillum og upp í heilu færiböndin og vinnslulínurnar.
Ekkert verkefni er of stórt fyrir okkur.

KARAÞVOTTAVÉLAR | SÍÐA 7

Karaþvottavélar
LAVANGO ehf er umboðsaðili Semi Staal á Íslandi. Við
bjóðum karaþvottavélar frá Semi Staal sem reynst hafa mjög
vel í fiskvinnslum á Íslandi og í matvælavinnslum í
Skandinavíu.
Semi Staal er rótgróið fjölskyldufyrirtæki með yfir 45 ára
reynslu í þrifalausnum.

Allt að 50 kör/klst
Alsjálfvirk kerfi
Lágmarksþörf á viðhaldi
Yfir 45 ára reynsla
Yfir 300 kerfi í sjávarútvegi m.a;
Samherji, Dalvík
Umbúðamiðlun
Marine Harvest
Salmar
Flestir taka Lavango karahvolfara
eða þjark frá Samey til
innmötunar með karaþvottavél

Semi Staal hefur frá stofnun þróað og hannað
fjölbreytt úrval af þvotta- og flutningslausnum fyrir
meðhöndlun á körum, grindum og kössum og
hafa selt yfir 300 kerfi í sjávarútvegi.
Semi Staal er leiðandi á sviði þvottakerfa í
sjávarútvegi.
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Allur réttur áskilinn Lavango ehf.

Hafðu samband og saman sníðum við lausn að þínum þörfum!

