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ALFA LAVAL PREZENTUJE CHŁODNICĘ NADMUCHOWĄ DO PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻYCH 
OWOCÓW I WARZYW 
 
Firma Alfa Laval rozszerza swoją serię Optigo o nowy model Alfa Laval Optigo CCB — 
chłodnicę nadmuchową zaprojektowaną specjalnie pod kątem przechowywania owoców i 
warzyw, a także kwiatów, cebulek kwiatowych oraz świeżego mięsa i ryb. Typoszereg Optigo 
CCB obejmuje 60 różnych modeli, dostosowanych do pracy z CO2, jako czynnikiem 
chłodniczym. Chłodnice zapewniaja minimalną ususzkę produktów oraz bardziej równomierną 
dystrybucję powietrza w celu zapewnienia optymalnej świeżości. 
 
Chłodnica nadmuchowa Alfa Laval Optigo CCB jest szczególnie użyteczna podczas przechowywania 
świeżych produktów, gdyż zapewnia  bardziej równomierną dystrybucje powietrza w komorze , 
wyższą wilgotność względną i mniejszą ususzkę  produktów w porównaniu z chłodnicami ciągnącymi. 
 
Korzyści: 
 

– Bogactwo konfiguracji modułowych: nawet 60 modeli (w tym 20 podstawowych)  
 

– Odpowiednie dla CO2 jako czynnika chłodniczego: przyszłościowe 
 

– Silniki AC (standardowe) lub EC (opcja) 
 

– Kompletna nowa seria wentylatorów o średnicy 300 mm   
 

– Łatwe w transporcie i instalacji (wszystkie chłodnice pakowane w solidne drewniane ramy 
zapobiegające uszkodzeniom podczas transportu) 

 
– Odporna na korozję obudowa zabezpieczona powłoką z żywicy epoksydowej 

 
– Podwieszana taca ociekowa i panele boczne w celu łatwego czyszczenia 

 
– Chłodnica z typoszeregu Alfa Laval Optigo 

 
Chłodnice powietrza Optigo CCB uzupełniają typoszereg Alfa Laval Optigo, który może teraz być 
stosowany do procesów chłodzenia wszelkich komór chłodniczych w sklepach 
wielkopowierzchniowych, restauracjach i sklepach spożywczych oferując wyższą efektywność 
chłodzenia przy niższym zużyciu energii. 
 
Alfa Laval dostarcza kompletny pakiet usług serwisowych, który obejmuje monitorowanie, sprawne i 
bezpieczne uruchomienie oraz usługi konserwacyjne. 
 
Informacje o firmie Alfa Laval: 
 
Alfa Laval jest wiodącym na świecie dostawcą specjalistycznych urządzeń i rozwiązań inżynierskich, w zakresie 
kluczowych technologii wymiany ciepła, oddzielania i sterowania przepływami. 
 
Oferowane urządzenia, kompletne linie technologiczne oraz serwis zapewniają Klientom optymalny i 
bezawaryjny przebieg realizowanych procesów. 
 
Nowatorskie rozwiązania firmy umożliwiają ogrzewanie, chłodzenie, transport i oddzielanie  
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produktów w takich  branżach jak: spożywcza i napojów, chemiczna i petrochemiczna, farmaceutyczna, 
przetwórstwo skrobi, produkcja cukru i etanolu. 
 
Produkty firmy Alfa Laval są także używane w elektrowniach, na statkach, w branży  maszynowej, w przemyśle 
wydobywczym i w procesach oczyszczania ścieków, a także w zastosowaniach chłodniczych i 
klimatyzacyjnych. 
 
Międzynarodowa struktura firmy, obejmująca swym zasięgiem około 100 krajów sprawia, że Alfa Laval jest do 
dyspozycji Klientów praktycznie na całym świecie. 
 
www.alfalaval.com 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 
 
Malgorzata Chmielewska 
Market Communication Manager, Poland & Baltic States 
+48 22 33 66 457 
malgorzata.chmielewska@alfalaval.com 
 
Józef Kędzia 
Kierownik Działu Chłodnictwa 
+48223366468 
jozef.kedzia@alfalaval.com 
 
 
 
 


