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Leipomoiden  
luotettava ja  
kokenut  
kumppani

Y Yli 60-vuotisen historiamme aikana 
asiakkaamme niin Suomesta, Ruot-
sista, Norjasta, Baltian maista kuin  

Venäjältäkin ovat kerta toisensa jälkeen 
kääntyneet puoleemme, kun heillä on ollut 
tarvetta automatisoida annostus- ja punni-
tusprosessejaan. 

Olemme vastanneet heidän tarpeisiinsa 
toivotulla tavalla ja saattaneet haastavatkin 
projektit loppuun asti sataprosenttisesti. 
Asiakkaamme ovat saaneet käyttöönsä jär-
jestelmän, joka on helppokäyttöinen, toimii 
luotettavasti ja jolle annamme täydellisen 
käyttökoulutuksen. 

Turvallisista muutosprosesseista kertoo 
myös tuore asiakaslehtemme, joka tällä 
kertaa esittelee leipomoasiakkaitamme 
IBA-messujen kunniaksi. Lue toimituksis-
tamme Polarbrödille Ruotsiin, Fazerille 
Moskovaan sekä Fazer Makeisten Vantaan 
keksitehtaalle. 

Keskiaukeamalla voit tutustua tyypilliseen 
Dosetecin annostus- ja punnitusjärjestel-
mään, joka räätälöidään leipomoasiakkaal-
le. Samalla kerromme niistä konkreettisista 
hyödyistä, joita automaattiset järjestelmäm-
me tuovat asiakkaillemme. Voisivatko räätä-
löidyt ratkaisumme hyödyttää myös sinun 
yritystäsi? 

Olli-Pekka Rihu
Toimitusjohtaja

Dosetec-raskijärjestelmä 
Polarbrödille
Täyteläisiä makuja ja säilyvyyttä luonnollisella tavalla

Kokonaisvaltainen raski- 
järjestelmä Omnen leipomoon
Uuden järjestelmän toimitti Dosetec, 
joka räätälöi kokonaisvaltaisen ratkai-
sun Omnessa sijaitsevan leipomon tuo-
tantotarpeisiin. Toimitus sisälsi raskin 
käymistankit, jauhojen ja veden annostus-
järjestelmän sekä automaattisen annostuk-
sen taikinasekoittimeen. 

Käymisen aikana järjestelmä ohjaa ja sää-
tää raskin lämpötilaa reseptin mukaisesti. 

Uusi järjestelmä auttaa Polarbrödiä 
saavuttamaan tasaisen laadun uuden 
ruisleivän tuotannossa sekä vastaa-
maan yrityksen kasvutavoitteeseen tällä 
markkinasegmentillä. 

Visionääri kestävässä 
kehityksessä
Polarbröd on erittäin ympäristötietoinen 
ja toimii tarmokkaasti kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. Yritys on esimer-
kiksi juuri rakennuttanut neljä tuulivoi-
malaa omiin energiatuotantotarpeisiinsa. 
Lisäksi suurin osa yrityksen kuljetuksista ta-
pahtuu junalla kaikkialle Ruotsiin. Tällä het-
kellä yrityksen kuorma-autoihin testataan 
rapsiöljypohjaista polttoainetta. Ehkäpä 

Ruotsalainen perheyritys Polarbröd vaalii vuosisatoja vanhoja 
leivänleivontaperinteitä jo viidessä sukupolvessa, aina vuodesta 
1879 lähtien. Yrityksen uusi taikinajuurileipä on leivottu aktiiviseen 
ruishapantaikinaan, joka antaa leivälle luonteenomaisen maun, 
tuoksun ja hyvän leivontaominaisuuden. Leipää leivotaan uuden 
Dosetec-raskijärjestelmän avulla. 

Polarbrödin raskinvalmistuksessa käytetään 
täysjyväruisjauhoja. Yritys käyttää ruista 
mieluummin kuin vehnää, sillä ruis antaa 
leivälle tietyllä tapaa alkuperäisemmän ja 
maalaistyyppisemmän maun kuin vehnä. 

Luonteenomaista Polarbrödin uusille 
leiville on myös parempi pehmeys, parem-
mat leivontaominaisuudet sekä pidempi 
säilyvyys ilman säilöntäaineita. Tämä kaikki 
johtuu taikinan luonnollisesta kohoamis-
prosessista, joka perustuu luonnostaan 
esiintyviin maitohappobakteereihin sekä 
villihiivoihin. 

Käymisen aikana järjestelmä ohjaa 
ja säätää raskin lämpötilaa reseptin 
mukaisesti.  

on oikeutettua sanoa, että Polarbrödin 
uudet luonnollisella tavalla hapatetut lei-
vät sopivat mainiosti yrityksen laajempaan 
visioon nauttia elämästä kestävämmällä 
tavalla ja enemmän luonnollisten makujen 
ryydittämänä.  

Tervetuloa osastollemme  
B5 361 Müncheniin  
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Dosetec-raskijärjestelmätoimitus Polarbrödille oli 
varsin laaja. Se sisälsi muun muassa laajennuksen 
leipomon ohjausjärjestelmään.  

Dosetec-raskijärjestelmä 
Polarbrödille

Tarkka ja luotettava punnitus ja annostus  
ovat Dosetec-järjestelmien kulmakiviä. 
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Dosetec parantaa 
leipomoiden kilpailukykyä
Dosetecin kanssa onnistut ilman huolia
Dosetec on vuosikymmenten varrella toimittanut useita automaattisia annostus- ja 
punnitusjärjestelmiä Pohjois-Euroopan johtaville leipomokonserneille. Kertyneen 
tietotaitomme ansiosta pystymme auttamaan myös sinun yritystäsi, kun haluat tehostaa 
tuotantoa, parantaa lopputuotteidesi laatua ja saavuttaa monia muita kilpailuetuja. 

Tehoa tuotantoon –  
vaivatonta ja pölytöntä
Annostus- ja punnitusprosessien automa-
tisointi parantaa yrityksen kilpailukykyä 
monella tavalla. Koko tuotanto nopeutuu 
ja tehostuu merkittävästi, samalla kun jär-
jestelmä huolehtii täysin pölyttömästä an-
nostelusta ja oikeasta taikinan lämpötilasta. 

Laatua lopputuotteisiin 
hävikkiä pienentäen
Pienkomponenttien, kuten suolan ja so-
kerin tarkka annostus saavutetaan pun-
nitsemalla varastosäiliö ja annostelemalla 
säiliöstä vähentävällä punnituksella (ns. 
Loss-In-Weight) suoraan alipainesiirtolinjal-
la vastaanottosäiliöön.

Myös suursäkkiasemat voidaan varus-
taa Loss-In-Weight -säiliöllä, jonka täyt-
tö tapahtuu automaattisesti suursäkistä.  

Tarkka, automaattinen annostelu punnituk-
sen perusteella takaa tasalaatuiset tuotteet 
jatkuvasti ja eliminoi manuaaliset annostus-
virheet hävikkiä pienentäen.

Räätälöitynä ja modulaarisesti

Vuosien varrella monissa asiakasprojekteis-
samme on vaadittu äärimmäisen yksityis-
kohtaista räätälöintiä niin laiteratkaisujen, 
ohjausjärjestelmien kuin tilankäytönkin osal-
ta. Uskomme, että kykenemme luomaan 
myös yrityksellesi järjestelmän, joka vastaa an-
nostus- ja punnitustarpeisiinne täydellisesti. 

Järjestelmämme ovat modulaarisia, joten 
annostuksen ja punnituksen automatisointi 
voidaan toteuttaa vaiheittain. 

• Siilot vehnä- ja ruisjauhojen hallittuun  
 varastointiin

• Ei jauhojen kondensoitumista tai   
 holvaantumista

• Tuotteen ja sen määrän tilaus reseptin  
 perusteella omalla kielelläsi

• Voi tallentaa satoja reseptejä 

• Jopa 30 annosteltavaa raaka-ainetta/ resepti

• Automaattinen panosraportti,  
 helppo jäljitettävyys

• Suursäkkiasemat tehokkaaseen tuotan-  
 toon ja parempaan työergonomiaan

• Pienkomponenttiasemat tarkkaan 
 annosteluun, tasaisempaan tuotelaatuun 
 ja hävikin pienentämiseen
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• Tarkasti punnittu panos tyhjennetään  
 taikinasekoittimeen  

• Jauhot ja pienkomponentit annostellaan  
 automaattisesti ja pölyttömästi

• Siirrossa käytetään ruuvikuljettimia ja   
 alipainekuljettimia raaka-aineiden mukaan

• Veden ja jauhojen sekoittamisessa auto- 
 matiikka takaa oikean valmistuslämpötilan

• Puolivalmisteen annostus  
 pumppaamalla  taikinapataan
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Fazer Makeisten  
Vantaan keksitehtaalla  
lisätään automaatioastetta
Fazerin kaikki makeistehtaat sijaitsevat Suomessa, ja tuotteita myydään yli 40 
maassa. Keksituotteiden valmistus tapahtuu Vantaalla, jossa on viime aikoina lisätty 
automaatioastetta ja edistetty työergonomiaa Dosetecin avulla.

Fazer Makeisten Vantaan keksitehtaalla on 
edistetty työergonomiaa muun muassa 
suursäkkiasemien, automaattisen nesteannostelun 
sekä käsiannosteluaseman avulla.
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Fazer on tuonut markkinoille uudenlai-
sia keksejä, jotka perustuvat ennestään 
vahvoihin Fazer-tuotemerkkeihin. Kaksi 
keksilinjaa uudistettiin siten, että ennen 
manuaalisesti annosteltuja sekä myös uusia 
raaka-aineita tuotiin automaattisen annos-
telun piiriin. Lisäksi kahdella rinnakkaisel-
la annostuslinjalla varmistettiin riittävä 
tuotantokapasiteetti.

Suursäkit parantavat 
työergonomiaa
Fazer Makeisten Vantaan keksitehtaan tek-
ninen päällikkö Harri Ikonen kertoo, että 
automaatioasteen lisäämisellä on haettu 
ensisijaisesti parempaa työturvallisuutta. 
Aiemmin osa raaka-aineista annosteltiin 
kippaamalla ne eräänlaisesta taikinavau-
nusta taikinasekoittimeen. 

– Kippaaminen oli hankalaa ja siinä piili 
työtapaturmavaara, esimerkiksi sormet oli-
sivat voineet jäädä vaunun ja sekoittimen 
väliin, Ikonen taustoittaa.

– Korvasimme kippaamisen suursäkki-
asemilla ja saimme turhat nostelut ja han-
kalat työvaiheet poistettua. Suursäkkejä on 
helpompi käsitellä ja ne kestävät pitkään, 
hän jatkaa.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa viime 
keväänä suursäkkiasemia asennettiin 
kolme, myöhemmin syksyllä asennetaan 
kuusi lisää. Suursäkkiasemat on varustet-
tu pölynpoistoyhteellä sekä seulaverkolla, 
joka varmistaa ettei tuotantoon pääse vie-
raita ainesosia. 

Annostus suursäkkiasemista tapahtuu 
ruuvikuljettimella alipainesiirtolinjaan 
ja edelleen säiliövaakaan, josta punnittu 
panos tyhjennetään taikinasekoittimeen.

Räätälöidyt ratkaisut  
raaka-aineiden mukaan

Asiakkaan vaatimuksena oli, että kaurahiu-
taleet eivät saa rikkoontua siirtoprosessissa. 
Dosetec ratkaisi haasteen varustamalla ali-
painesiirrossa käytetyn kompressorin taa-
juusmuuttajalla, jonka ansiosta hiutaleet 
voidaan siirtää alhaisemmalla nopeudella 
ja näin välttää niiden rikkoutuminen. 

Automaatioastetta nostettiin myös nes-
teannostusjärjestelmällä, joka huolehtii 
muun muassa veden ja melassin oikeista 
annostelumääristä. 

Lisäksi käsin annosteltavien raaka-ai-
neiden, kuten keksimurun ja kookoshiuta-
leiden lisääminen tapahtuu nyt kätevästi 
lattiatasolla käsiannostusasemalla, joka on 
varustettu punnituksella. Aseman seula-
verkko takaa, ettei vieraita ainesosia pääse 
tuotantoon. 

Fazer Makeisten 
Vantaan keksitehtaan 
hygienia-asiantuntija 
Sebastian Nyberg 
(vas.) ja tekninen 
päällikkö Harri Ikonen 
ovat olleet mukana 
työergonomian 
edistämisprojektissa.

Kaurahiutaleiden 
alipainesiirrossa on käytetty 
taajuusmuuttajalla varustettua 
kompressoria, minkä ansiosta 
siirtonopeus voidaan säätää 
alhaisemmaksi, jotta hiutaleet 
säilyvät ehjinä.

Dosetecin asentajat 
erottuvat edukseen 

Tekninen päällikkö Harri Ikonen kertoo, 
että keväisen projektin aikataulu oli tiukka, 
ja laitteiston asennuksessa keksitehtaan 
seisokkiaika oli pidettävä mahdollisimman 
lyhyenä. Tästä syystä etukäteissuunnittelua, 
valmistusta ja testaamista Dosetecin 
tiloissa tehtiin tavallista enemmän, jotta 
varsinainen asennus sujuisi kuin rasvattu ja 
järjestelmä olisi nopeasti käytössä.

– Itse asiassa pelkäsin aikataulujen puo-
lesta, mutta järjestelmä lähti heti jopa 
yllättävän hyvin käyntiin. Erityiskiitoksen 
ansaitsee Dosetecin asentajaporukka. 
Harvoin näkee niin osaavia ja yhteistyöky-
kyisiä ammattilaisia, jotka vielä etukäteen 
olivat huomioineet työskentelyn elintar-
viketeollisuuden korkeiden hygieniavaati-
musten mukaan, Ikonen viittaa määräyksiin  
muun muassa suojavaatetuksesta ja muus-
ta henkilökohtaisesta hygieniasta.   
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– Uusi järjestelmä kaltatulle leivälle aut-
taa meitä luomaan uudentyyppisiä leipä-
tuotteita. Luulen myös, että Reissumies on 
tullut venäläisille tutuksi jo jonkin aikaa. 
Sen tuotantoon tarkoitettu järjestelmä toi-
mii juuri halutun kapasiteetin mukaisesti, 
Romashov kertoo. 

Huolenpitoa myös 
toimituksen jälkeen
Moskovan automatisointiprojektit toteutet-
tiin melko lyhyen ajan sisällä. 

– Automatisointiprojekti kaltatun leivän 
tuotantoa varten tapahtui syksyllä 2014, ja 
raskijärjestelmä Reissumiehen tuotantoa 
varten viime maaliskuussa. Kaikki meni toi-
veidemme mukaan, Romashov kertoo.   

– Mielestäni Dosetec on hyvä ja luotet-
tava kumppani, joka kykenee tarjoamaan 
korkealaatuisia palveluja. Asennustyön 
yhteydessä Dosetec selosti meille kaiken 
tarpeellisen ja antoi hyvän käyttökoulutuk-
sen työntekijöillemme. Myös toimituksen 
jälkeen Dosetec on tarjonnut ylläpitoon liit-
tyvää tukea joka kerta sitä pyydettyämme, 
Romashov kiteyttää.

Fazer Leipomot on johtava 
leipomoyritys Suomessa, mutta 
myös Pietarissa ja Moskovassa. 
Yritys näkee merkittäviä 
mahdollisuuksia Venäjän 
markkinoilla. Äskettäin Dosetec 
automatisoi legendaarisen 
Reissumies-leivän valmistuksessa 
käytettävän raskin tuotanto- ja 
punnitusprosessit Moskovan 
toimipisteessä. 

Fazer tähtää  
kasvuun Venäjällä

Fazer-konsernin suurin liiketoimintaseg-
mentti Fazer Leipomot on viime vuosina 
kehittänyt toimintojaan Venäjällä.

Dosetec on aiemmin toteuttanut an-
nostus- ja punnitusprosessien automati-
soinnit Pietarissa ja Moskovassa kaltatun 
leivän tuotantoon liittyen. Äskettäin Fazer 
aloitti suomalaisittain maineikkaan 
Reissumies-täysjyväruisleivän valmistuksen 
Moskovassa. Leipää leivotaan taikinajuuri-
menetelmällä, joka antaa leivälle sen luon-
teenomaisen maun ja pitkän säilyvyyden. 

Automaattinen annostus ja 
punnitus lisää kapasiteettia
Fazerin pitkäaikainen kumppani Dosetec 
on toteuttanut kaikki edellä mainitut auto-
matisointiprojektit tavoitteena tuotannon 
tehostaminen. Näin vastataan Fazerin leipä-
herkkujen kasvavaan kysyntään venäläisten 
kuluttajien keskuudessa. 

Moskovan toimipisteen projektipäällikkö 
Kirill Romashov on vastannut kummasta-
kin automatisointiprojektista Moskovassa. 
Hän kertoo, että projektit vaativat perus-
teellista räätälöintiä annostus- ja punni-
tuslaitteiden, ohjausjärjestelmien sekä 
tilankäytön suhteen. 

Dosetec Exact Oy
Vaakatie 37, 15560 NASTOLA
Puh. (03) 871 540  |  Fax (03) 871 5410
info@dosetec.fi  |  www.dosetec.fi


