
Myhrvold Nordic AB  

– Totalleverantör inom dagligvaruhandeln. 

Med norska moderbolaget anrika T Myhrvold A/S 
anno 1907 är Myrvold Nordic AB en stark partner till 
er inom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. 
Med agenturer enligt nedan har vi ett brett utbud av 
utrustning med hög kvalitet och standard. Gäller drift, 
säkerhet och ergonomi samt ekonomi. Med en stark 
representation av säljare och tekniker i Sverige är vi 
idag mycket starka. 

Ring oss på tel: 031-699 300 eller besök vår 
hemsida:www.myhrvold.se 

Myhrvold Nordic AB  

Klangfärgsgatan 14 

425 52 V-Frölunda. 

 

 

 

 

Butik & delikatess Vågar 

BIZERBA VS 12 F-P 
Skärmaskin extra lämplig för stora skinkor 

t.ex. Parma med mera. 

BIZERBA VS 12 F      

Säljare:                                                               

□ Södra Stockholm, Sörmland, Gotland och Närke                                                                               

Anette Runnzell 0708-371739. E-post: anette.runnzell@myhrvold.se       

□ Norra Stockholm, Uppland, Gävleborg, Dalarna & 

Västmanland, Bergslagen.                                                                                   

Joakim Berglind 0708-371734 . E-post: joakim.berglind@myhrvold.se                                                                              

□ Jämtland, Härjedalen och västernorrland.                                                                       

Sören Lindskog 0708-371768 . E-post: soren.lindskog@myhrvold.se                                                                               

□ Småland, Öland, östra-Västergötland, Östergötland, 

Blekinge och östra Skåne                                                            

Patric Svensson 0708-371764. E-post: patric.svensson@myhrvold.se                                                                             

□ Göteborg, västra-Västergötland, Värmland, Dalsland, 

Halland och västra Skåne                                                           

Adnan Arslanagic  0708-371748 . E-post: adnan@myhrvold.se  

 

    

 

                                                                                    

 

Vi utrustar er.  

BIZERBA SC - II 815 
Ergonomiskt riktig våg med plats för 

minst 5000st olika PLU artiklar         

BIZERBA KH – 815 
Våg med touchskärm och 12” färgskärm mot kund. Med 

möjlighet att visa reklam riktad direkt konsumenten. 

Antal PLU artiklar:  minst 10000 eller fler.                  

Skärmaskiner 

Nyhet: Ceraclean beläggning. 
Ceraclean är en så kallad ”non stick” yta som är vatten och smutsavvisande 

Extra hög slitstyrka, 30x hårdare och reptålig yta än normalt och 

korrisionsbeständig 

Enklare att rengöra, kund test visar  upp till 50% snabbare rengöringstid mot 

normalt 

Alla löstagbara delar från skärmaskiner med CeraClean tål att diskas i 

diskmaskin nu, även alminiumdelarna 

Attraktivt utseende, antracit grå 

Alla aluminium delar och skärblad är teflobehandlade med polytetrafloureten 

(PTFE) 

Ceraclean är utvecklat och testat av NASA 

Ceravlean belagda skärmaskiner är bara tillgängliga från Bizerba. 

Ceraclean finns endast till ”rakställda” skärmaskiner, ännu. BIZERBA VS 12 W 
Skärmaskin med inbyggd våg 
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SCC-we 201                          

upp till 60st kycklingar per grilltillfälle.                                              

SCC-we  61 + SCC-we 101  

Två ugnar på varandra en så kallad ”Combiduo”                                

24 + 36st kycklingar totalt i en Combiduo 

Rengöring & 

sköljtabletter till 

Rational ugnarna. 

Varmhållning och presentation. 

HT 700                       
litet enkelt värmeskåp till den mindre 

butiken 

Värmeskåp DHT 41ss 
finns även med kyla. 

Värmeskåp Cube 

Kylda arbetsbänkar  

Finns olika mått och utföramde 

Myhrvold Nordic AB  

tillhanda håller alla typer av 

tillbehör till Rationals ugnar. 

Vi hjälper även till med att förmedla 

installation och service till ugnarna. 

Grill och kombiugnar 

TWIN U/KP 660    
Snabb kyl / Frys / sval                

KP 500     
Nedkylningsskåp 

Kyla Ismaskiner 

Vi har ismaskiner alla olika storlekar. 

Comenda GE 100 
Grovdiskmaskin 

Comenda LC 700 Comenda LF322 
underbänk diskmaskin GD Smart 

En stor nyhet i litet format 

GD Combi                          
Bilden visar maskinen stängd och öppen. 

Diskmaskiner 

http://www.ubert.com/typo3temp/pics/7b20652cf3.jpg
http://www.gram.se/Default.aspx?ID=12930
http://www.scotsman-ice.it/
http://www.comenda-ali.it/eng/home.htm


Kött såg/ kvarn/ hugg med mera 

KT 325 
Golvmodell 

LM-82 & LM-98 
Blandarkvarn. 

Kötthugg MHS PCE 65 T                      
155 varv/ min 

Köttkvarn C/E  W22 
Bordsmodell. Kapacitet: 300kg/ t   

Kvarn med eget kylsystem 

Köttberedare      
för mörning, strimling m.m.   

RapidPac Top seal.       
Max: 178 x 227 x 65mm Bordsmodell 

Elixa Easy XP                            
20 paket / min                    

Halv automatisk packmaskin                                                      

Automac 45:a 
Helautomatisk packmaskin   

18 – 45 paket/min 

Packmaskiner 

KT LM82P 
Bordskvarn 300kg/t 

KT 460 
Golvmodell 

Profivac SC 25 
Bomlängd: 420mm 

Elixa Mega XR 
Helautomatisk packmaskin med 

blås applikator. 35 paket/min 

Euromat                   
Bake-off ugn finns i olika utförande 

och storlekar 

Dibas bakstation 
Ugn & stenhällsugn allt i ett. 

Hällde 
grönsakshack CC-34 

Hällde 
grönsakshack RG-100 

NYHET 
Frima VarioCooking Center  

Koka, steka & fritera i en och samma maskin – samtidigt! 

Upp till 500 måltider per timme. 

http://www.koneteollisuus.fi/


TMB 269      TMB 229      TMB 249             

Fat, skålar, presentationsmaterial. 

TBL 3316W TMB 501W    TB12 

Knivar. 

Film - packmaskiner 

Välj mellan STAR, KOEX & CROCCO film.         

Vi har även Miljöfilmer. 

 

Etiketter 

Till våg & packmaskiner 

Vi har det ni behöver och mer.                                           

Vi har  även egen rikstäckande service på våg, skär och packmaskiner. 

Här ovan presenteras bara en liten del av hela sortimentet från Dalebrook. Vill du ha mer info kontakta din säljare på Myhrvold. 

Skärbräda ”antibak” 

Hjälper till att förhindra kontaminering 
Ica art nr: 26594 

Backvagnar 

Kvarnsatser 

Skärbrädor - färgade 

Ostdelare 

TB504 1/1GN                TBGR905  

Rostfria arbetsbänkar och skåp, måttanpassade efter era önskemål. 

Rostfria kantiner  

i olika storlekar och djup 

Plastkantiner  
Svarta eller transparenta i olika storlekar 
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