Vi har besøgt vores kunde SeaPeeler ApS og talt med direktør Anders Vittrup om virksomhedens
historie og udvikling.
SeaPeeler har fabriksanlæg i Sæby, og har udviklet rejepillemaskinen SeaPeeler Flex, der har flere
nye og innovative funktioner.
I år 2011 tog man de første skridt i forhold til at etablere virksomheden. Seapeeler blev stiftet ud fra
en idé om, at man ville skabe en maskine, der kunne forarbejde rejer til søs på fisketrawlere. I år
2011 var det ikke kendt at forarbejde rejer til søs på fisketrawlere.
Seapeelers anlæg er dog også meget
velegnet til landbaserede fabrikker, hvor
man forarbejder rejer. Anlægget gør det
muligt at spare på vandmængden, der
skal bruges for at afskalle rejerne.
Desuden er det en fordel ved
SeaPeelers anlæg, at alle bevægelige
dele på maskinen kan justeres.
Det er en vigtig egenskab for en
rejepillemaskine, at den ikke ødelægger
for meget af rejekødet, når rejerne
afskalles. SeaPeelers maskine bevarer
en stor del af rejekødet, og giver
dermed et højt udbytte. Dette er med til
at øge fortjenesten, for rejeproducenten,
der benytter rejepillemaskinen.
Thomas Vittrup (tv.) og Anders Vittrup (th.) foran
SeaPeeler Flex rejepillemaskinen.

Det er ofte på den politiske og samfundsmæssige agenda, at man ønsker at reducere vand- og
madspild. SeaPeelers rejepillemaskine er innovativ og effektiv indenfor netop disse områder.
For nylig har SeaPeeler desuden fået nye kræfter ind i virksomheden, der skal hjælpe med at løfte
virksomheden indenfor deres specialer. Mere konkret er der tale om to stærke erhvervsfolk, der bliver
ansat som hhv. partner og bestyrelsesformand. Disse nye medarbejdere har stor erfaring med
internationalt salg.
I forhold til potentielle salgsområder, så undersøger SeaPeeler muligheden for salg til både
landbaserede anlæg samt til fx fisketrawlere.
Overordnet set ser Anders Vittrup SeaPeeler som en udviklingsvirksomhed. Produktudvikling og
innovation er ifølge Anders et omdrejningspunkt for virksomheden. Arbejdet med at gå fra de første

idéer og tegninger til et konkret produkt ses hos SeaPeeler
som et spændende og til tider også sjovt forløb.
Den løbende dialog om IPR med Patent Nord har ifølge
Anders været fin og kompetent. Hos SeaPeeler tillægger
man generelt IPR beskyttelse en høj værdi.
I forhold til fremtiden, så ønsker SeaPeeler at udbrede
nuværende rejepillemaskine, der hedder SeaPeeler Flex, og
samtidig være opmærksom på, hvor nye markeder kan
opstå.

SeaPeeler Flex afskaller rejer

