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ALFA LAVAL LANSERER LUFTKJØLER TIL OPPBEVARING AV FERSKVARER SOM FRUKT 
OG GRØNNSAKER  
 
Alfa Laval utvider Optigo-serien med den nye Alfa Laval Optigo CCB – en luftkjøler spesielt 
designet for oppbevaring av frukt og grønnsaker, så vel som blomster, blomsterløker samt 
kjøtt og fisk. Den dynamiske Optigo CCB kan fås i over 60 modulære utforminger også for 
bruk med CO2-kjølemedier, noe som gir et minimum av dehydrering og en jevnere luftfordeling 
for optimal friskhet.  
 
Den unike luftfunksjonen til Laval Optigo CCB er spesielt gunstig for oppbevaring av ferskvarer da 
den gir en jevnere luftfordeling, høyere relativ fuktighet og lavere dehydrering sammenlignet med 
tradisjonelle kjølere. 
 
Her er noen av fordelene: 
 

– Stort modul-utvalg: opptil 60 modeller (20 grunnleggende)  
 

– Egnet også for CO2-kjølemedier: fremtidssikker 
 

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

– Komplett, ny serie av 300 mm vifter  
 

– Lett å transportere og installere (alle kjølere er pakket i kraftige trekasser for hindre skader 
under transport) 

 
– Kabinett belagt med ikke-korroderende epoksy 

 
– Hengslet dryppbrett og sidepaneler for enkel rengjøring 

 
– Kompatibel med alle Alfa Laval Optigo-løsninger 

 
 
Med lanseringen av Optigo CCB kan Alfa Laval Optigo-serien nå tilfredsstille alle kravene til 
kommersiell kjøling, ved å gi høyere og mer effektiv kjølekapasitet med lavere strømforbruk for 
kommersiell kjøleoppbevaring i supermarkeder, restauranter og dagligvarebutikker.  
 
Alfa Laval tilbyr en omfattende portefølje av tjenester, som inkluderer overvåking, enkel og sikker 
oppstart og vedlikeholdstjenester. Våre verdensomspennende salgskanaler og serviceteknikere 
sørger for betimelig og pålitelig support, uansett hvor og når. 
 
 
Om Alfa Laval: 
 
Alfa Laval er en ledende global leverandør av spesialprodukter og prosesstekniske løsninger basert på 
nøkkelteknologiene varmeoverføring, separering og væskehåndtering. 
  
Vårt utstyr og våre systemer og tjenester bidrar til å forbedre ytelsen i kundenes prosesser. Våre løsninger 
hjelper dem med å varme, kjøle, separere og transportere produkter i industrier som fremstiller matvarer og 
drikkevarer, kjemikalier og petrokjemiske produkter, legemidler, stivelse, sukker og etanol. 
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Alfa Lavals produkter brukes også i kraftverk, om bord på skip, i verkstedindustrien, 
i gruveindustrien, til avløpsrensing og i klima- og kjølesystemer. 
 
Alfa Lavals verdensomspennende organisasjon samarbeider nært med kunder i nesten 100 land for å hjelpe 
dem med å holde seg i forkant av utviklingen på den globale arena. 
 
www.alfalaval.no 
 
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte: 
 
Bengt Danielsen, Senior Sales Engineer, Refrigeration 
Alfa Laval Nordic AS 
+47 66 85 80 00 
bengt.danielsen@alfalaval.com 
 
Ulla Risberg 
Market Communication, Alfa Laval Nordic AB 
+46853065706 
ulla.risberg@alfalaval.com 
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