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ALFA LAVAL LANCERER BLOW-THROUGH-KØLER TIL OPBEVARING AF FRISKE 
PRODUKTER, SÅSOM FRUGT OG GRØNTSAGER  
 
Alfa Laval udvider sit Optigo-sortiment med den nye Alfa Laval Optigo CCB – en blow-through-
køler, der er specialdesignet til opbevaring af frugt og grøntsager, blomster, blomsterløg samt 
frisk kød og fisk. Den dynamiske Optigo CCB-køler indeholder over 60 modulopbyggede 
designs, der også egner sig til brug sammen med CO2-kølemiddel, hvilket resulterer i minimal 
produktdehydrering og en mere jævn luftfordeling, hvilket igen giver optimal friskhed.  
 
Alfa Laval Optigo CCBs unikke blow-through-funktion egner sig i særlig grad til opbevaring af friske 
produkter på grund af forskellige egenskaber, såsom en mere jævn luftfordeling, højere relativ 
luftfugtighed og lavere produktdehydrering sammenlignet med ”draw-through”-luftkølere. 
 
Blandt fordelene kan nævnes: 
 

– Stort udvalg af moduler: Op til 60 modeller (20 basismodeller)  
 

– Egner sig også til CO2-kølemidler: Fremtidssikret 
 

– AC- (standard) eller EC-motorer (valgfri)  
 

– Komplet, nyt udvalg af 300 mm-blæsere  
 

– Nemt at transportere og installere (alle kølere er emballeret i solide trækasser, der 
forhindrer beskadigelse under transport) 

 
– Rustbeskyttende epoxybeklædning 

 
– Hængslet drypbakke og sidepaneler, der er nemme at rengøre 

 
– Kompatibel med alle Alfa Laval Optigo-løsninger 

 
 
Med lanceringen af Optigo CCB er Alfa Laval Optigo-sortimentet nu i stand til at  imødekomme alle 
krav forbundet  med kommerciel køling ved at levere højere og mere effektiv kølekapacitet med 
lavere strømforbrug i forbindelse med kommerciel opbevaring i kølerum i supermarkeder, restauranter 
og dagligvarebutikker.  
 
Enhver Alfa Laval Optigo-enhed leveres med Alfa Lavals omfattende udvalg af services, herunder 
overvågning, problemfri og sikker idriftsættelse samt vedligeholdelsestjenester. Vores globale 
salgskanaler og serviceteknikere sørger for, at du får pålidelig support i tide, uanset hvor og hvornår. 
 
 
Om Alfa Laval: 
 
Alfa Laval er en førende global leverandør af specialiserede produkter og engineering-løsninger, baseret på 
virksomhedens kerneteknologier inden for varmeoverførsel, separation og væskebehandling. 
 
Selskabets udstyr, systemer og serviceydelser er dedikeret til at hjælpe kunder med optimering af deres 
processer. Løsningerne hjælper dem til at varme, køle, separere og transportere produkter i industrier der 
fremstiller føde- og drikkevarer, kemikalier og petrokemikalier, medicinalvarer, stivelser, sukker og etanol. 
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Alfa Lavals produkter anvendes også på kraftværker, ombord på skibe, i maskinteknisk industri, mineindustrien 
og til spildevandsbehandling, samt til klimavenlige- og køleløsninger. 
 
 
 
Alfa Laval’s verdensomspændende organisation arbejder tæt sammen med kunder i næsten 100 lande om at 
fremme deres globale tilstedeværelse.  
Alfa Laval er noteret på Nasdaq OMX, og opnåede i 2015 en omsætning på over 31,7 mia. kr. Selskabet har ca. 
17.500 ansatte verden over. I Danmark har Alfa Laval en omsætning på knap 4,8 mia. kr., og har 1.832 ansatte, 
der beskæftiger sig med forskning, produktudvikling, produktion, service, administration og salg. Alfa Lavals 
danske kunder findes inden for biotek, lægemidler, energi, rensning, levnedsmidler og søfart. 
 
www.alfalaval.dk 
 
For flere oplysninger kan du kontakte: 
 
Frantz Overgaard, Area Sales Manager 
Alfa Laval Nordic A/S 
Mobil: +45 2844 8632 
frantz.overgaard@alfalaval.com 
 
Adina Usiewicz, Local Communications Coordinator 
Alfa Laval Nordic A/S 
Mobil: +45 2844 8608 
Adina.usiewicz@alfalaval.com 
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