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ALFA LAVAL INTRODUCERAR KYLARE MED TRYCKANDE FLÄKTAR FÖR FÖRVARING AV 
FÄRSKVAROR – SOM FRUKT OCH GRÖNSAKER  
 
Alfa Laval utvidgar Optigo sortimentet med nya Alfa Laval Optigo CCB – en kylare med 
tryckande fläktar som är särskilt framtagen för förvaring av frukt och grönsaker samt 
blommor, blomsterlökar, kött och fisk. Optigo CCB har över 60 modulära designalternativ som 
också passar för användning med CO2-köldmedier, som ger minimal uttorkning av 
produkterna och jämnare luftfördelning för optimal färskhet.  
 
Den unika genomblåsningstekniken i Alfa Laval Optigo CCB är särskilt lämplig för lagring av färska 
produkter på grund av egenskaper som bättre luftfördelning, högre relativ luftfuktighet och mindre 
uttorkning av produkterna i jämförelse med kylare med sugande fläktar. 
 
Fördelar i korthet: 
 

– Stort modulsortiment: upp till 60 modeller (20 grundmodeller)  
 

– Passar också för CO2-köldmedier: framtidssäkrad 
 

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

– Helt nytt sortiment av 300 mm-fläktar  
 

– Lätta att transportera och installera (alla kylare packas i kraftiga trälårar för att förhindra 
skador under transporten) 

 
– Korrosionsbeständigt epoxymålat hölje 

 
– Gångjärnsförsedda dropptråg och sidopaneler för enkel rengöring 

 
– Kompatibel med alla Alfa Laval Optigo lösningar 

 
 
Genom introduktionen av Optigo CCB kan Alfa Lavals Optigo-serie nu uppfylla samtliga krav inom 
kommersiell kylning. Optigo-kylarna ger bättre och effektivare kylning med lägre strömförbrukning för 
kommersiella kylrum på stormarknader samt i restauranger och livsmedelsbutiker.  
 
Alfa Laval erbjuder ett omfattande utbud av tjänster, inklusive övervakning, smidig och säker start och 
underhåll. Våra globala säljkanaler och servicetekniker ser till att du får punktlig och pålitlig support, 
oavsett var och när du behöver den. 
 
 
Om Alfa Laval: 
 
Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och tekniska lösningar baserade på företagets tre 
viktigaste tekniker: värmeöverföring, separering och flödeshantering. 
 
Vår utrustning, våra system och vår service bidrar till att förbättra 
prestanda i kundernas processer. Våra lösningar hjälper dem att värma, kyla, separera och transportera 
produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier och petrokemikalier, läkemedel, 
stärkelse, socker och etanol. 
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Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, 
i gruvindustrin, för hantering av avloppsvatten, för komfortklimat samt i 
kylsystem. 
 
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att 
ligga i frontlinjen på den globala marknaden. 
 
www.alfalaval.se 
 
För mer information kontakta: 
 
Göran Hammarson, Säljare & Key Account Manager Refrigeration 
Alfa Laval Nordic AB 
08-530 656 23 
goran.hammarson@alfalaval.com 
 
Ulla Risberg, Communication Project Manager 
Alfa Laval Nordic AB 
08-530 656 00 
Ulla.risberg 
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