
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Med nöjda kunder i över 30år!                                          

 

Höstens vackra färger har avlöst sommaren och det är full fart hos oss på ICEVA. 
Många spännande projekt ute hos våra kunder.  
Utveckling av produkter, Fakuma-mässa och vi lanserar en helt ny hemsida. 

Har ni några funderingar eller frågor ni behöver hjälp med når ni oss även snabbt och 
lätt via telefon eller e-post. 

Ny hemsida – lättnavigerad och informativ 

 

Nu lanserar vi ICEVA´s nya hemsida.  En lättöverskådlig sida och samlingsplats för 
våra produkter och tjänster. Stort fokus på både ICEVA´s egna och våra agenturers 
produkter.    Enkelt att navigera och finna information, bilder och nedladdningsbara 
produktblad.   

Nytt är även den del som rör service och underhåll.  

Enkelt att ladda ner reservdelslistor, retursedlar och finna rätt kontaktperson. 

 

                       

http://www.iceva.se/
http://www.iceva.se/


 

FAKUMA 2015 

 

VÄLKOMMEN TILL ICEVA/WENZ PÅ FAKUMA 2015  

Vi finns i hall A3 monter 3205  

ICEVA AB finns med på FAKUMA-2015 i Friedrichshafen.  

 

I vår tyska distributör Wenz Kunststoffs monter presenterar vi bl a två av våra unika 
materialcykloner för centrala vacuumtransportsystem, MC-4m Mix och MC-4m 
DeDust. För blandning och reducering av damm i hanteringen av plastgranulatet.  

Vi visar även våra doseringsaggregat i Colorfeedserien CF-390 (volymetrisk) och  
CF-490 (gravimetrisk) och förutom detta andra produkter i vårt sortiment av 
vacuumtransportörer och centralsugsystem samt magnetgaller. 

ICEVAs samarbetspartners på den svenska marknaden, TRIA, Monter A3-3205 
(Kvarnar) och ABONI, Monter B3-3308 (Fukthaltsmätare) ställer även de ut på 
FAKUMA mässan.  

Anders och David kommer att finnas på plats från onsdag middag till och med fredag. 

Ring oss gärna om du vill boka ett möte. 

 

Varmt välkomna, ICEVA AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICEVA är idag en av få svenska leverantörer som själv tillverkar stora delar av sitt 
sortiment. Vacuumtransportsystem såväl enkeltransportörer som kompletta 
nyckelfärdiga system. Doseringsutrustning (gravimetrisk och volymetrisk), 
lagringssystem och mycket annat.  

För att täcka in allt när det gäller råmaterialhantering kompletteras detta med 
utrustning från våra partners, se ovan.  Allt detta skräddarsys efter våra kunders 
önskemål. 

 
Karl-Olof Wiklund 0709-43 94 60 · Anders Lindström 0709-43 94 61 · David Jacobsson 0709-43 94 66 

www.iceva.se ·  info@iceva.se 
 

Har du frågor eller idéer? 

Via e-postadressen info@iceva.se kan du ta kontakt med oss. 

Om inte innehållet var intressant denna gången så kanske det blir det nästa gång. Tveksam?  Avanmäl dig här 

 

ICEVA AB     Plastgatan 15     261 73 Häljarp 

Telefon: 0418 44 90 50   E-post: info@iceva.se 
 

http://www.iceva.se/
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