Wat klanten zeggen….
Petro-Canada smeermiddelen in de praktijk

’We gebruiken de Petro-Canada smeermiddelen nu twee
jaar en constateren aanzienlijke verbeteringen.’
- Finn Falkenberg Andersen, Maintenance Manager, Tuborg-Fredericia Brouwerij-

DE KLANT
Tuborg-Fredericia in
Fredericia Denemarken
Brouwerij bereikt
hogere efficiency
met PURITY* FG

‘We willen producten
gebruiken die
toonaangevend zijn in de
voedingsmiddelenindustrie’
-Finn Falkenberg Andersen-

De Tuborg Fredericia Brouwerij werkt
met hoge kwaliteitseisen en wil de beste
producten tegen de gunstigste prijs produceren. De productie moet dus zeer efficiënt
zijn in de sterk concurrerende biermarkt.
De brouwerij, gevestigd in Vestre Ringvej
in Fredericia,
Denemarken, heeft
vier afvullijnen
en kan 275.000
eenheden per
uur afvullen.
Tuborg-Fredericia
heeft deelgenomen
aan een project
van de moedermaatschappij
Carlsberg A/S om
te onderzoeken of
de efficiency kon
worden verhoogd,
zonder concessies te doen aan de
kwaliteit van het bier dat men brouwt
en verpakt.
‘We willen één van de beste brouwerijen in
Europa zijn’, zegt Finn Falkenberg Andersen.
‘Daarom wordt elk aspect van de productie
onder de loep genomen om na te gaan hoe
we dit kunnen realiseren.’
De smeermiddelen die in de productie
werden gebruikt, vormden onderdeel van
dit onderzoek. Er waren geen problemen;
het bedrijf wilde alleen zien of het beter kon.

Proef
‘We hadden al een goede leverancier,’
legt Andersen uit, ‘maar raakten erg
geïnteresseerd in de PURITY* FG producten
na het lezen van de documentatie. We willen
producten gebruiken die toonaangevend
zijn in de
voedingsmiddelenindustrie.
We zagen dat dit
extreem zuivere
producten waren
en dus besloten
we op één afvullijn uitsluitend
PURITY* FG
producten in te
gaan zetten.’

Resultaten
Andersen is zeer tevreden over de
resultaten.
‘De fabriek draait perfect nadat we zijn
overgeschakeld op de producten van
Petro-Canada’, zegt hij. ‘We werken nu
twee jaar met Petro-Canada smeermiddelen en kunnen aanzienlijke verbeteringen
vaststellen. Door onze praktijkervaring met
de inzet van deze kwalitatief hoogwaardige
producten, kunnen we gecontroleerde
risico’s nemen, zoals het opvoeren van
de snelheid van de productielijn waardoor
we nog efficiënter kunnen werken.’

Voordeel en Kwaliteit
Andersen spreekt ook zijn waardering uit over de goede
service van Petro-Chem A/S, de Petro-Canada distributeur
voor Denemarken.
‘Als het gaat om smeermiddelen dan heeft niet alleen
de kwaliteit van het product een hoge prioriteit bij ons,
maar vinden we het ook erg belangrijk dat de smeermiddelenleverancier ons begeleidt en ondersteunt. Dit vinden
we terug bij Petro-Chem A/S. Het is zelfs zo dat we in
bepaalde gevallen de technische verantwoordelijkheid
voor de smeermiddelen bij hen hebben gelegd. Ze nemen
regelmatig oliemonsters en verversen de olie van de
lijnen. Ik ben ervan overtuigd dat hierdoor onze onderhoudskosten afnemen omdat we de service-intervallen
kunnen verlengen en dagelijks minder stilstand hebben.”
Andersen heeft nu precies wat hij zocht; een kwaliteitsproduct, goede service en een betere efficiency.
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Voor meer informatie over PURITY* FG smeermiddelen,
kunt u contact opnemen met:
OFFICIEEL DISTRIBUTEUR
KLT BV
Markweg-Zuid 33
4794 SN HEIJNINGEN
NEDERLAND
Telefoon.....
Fax............
Email .........
Website .....

0167-524454
0167-524639
info@klt.nl
www.klt.nl

