
A Werner Larsson Fiskeeksport A/S é um dos mais antigos e mais fiáveis produtores de 
marisco da Skagen, que remonta a 1932. A empresa fabrica principalmente arenque e 
cavala da melhor qualidade, que são distribuídos em todo o mundo.

A empresa é inovadora e flexível e adapta-se em conformidade às crescentes exigências 
de marisco saudável e nutricional a nível mundial. 

Solução personalizada, fiável e robusta

Os mercados principais da Werner 
Larssons são a Suécia, Holanda, Bélgica, 
Alemanha, Espanha, e Dinamarca, mas 
geralmente exporta para todo o mundo.

Exportação a nível mundial

www.jsproputec.com 1

A Werner Larsson já tinha o equipamento da 
JS Proputec instalado na sua fábrica: uma 
bomba de lamelas para bombear guelras 
para um contentor.

Recentemente, o funcionário de Werner 
Larsson, René Grusgaard, contactou a JS 
Proputec, pois precisavam de uma bomba 
adequada para bombear para fora os pro-
dutos derivados da produção de filetes para 
matjes. Esta deve ser uma atualização da 

O DESAFIO A SOLUÇÃO

A solução contida:
• 1 bomba de lamelas LAP 250 padrão
• 1 Tremonha de alimentação
• Esboços para tubagens, etc.

 Caso de cliente – Dezem
bro de 2021

solução atual: transporte de peixe em con-
tentores com empilhadora.
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A Werner Larsson é um dos clientes dinamarqueses da JS Proputec, e 
o coordenador de vendas e administração, René Grusgaard, afirma:

- A solução da JS Proputec otimizou os nossos processos e poupa-nos 
tempo no transporte do peixe em contentores com empilhadoras. 
Agora o peixe é bombeado 80 metros em tubos.

E acrescenta:
- A gestão de projetos e encomendas decorreu sem problemas e a 
abordagem foi muito profissional, com entrega rápida e, depois, um 
bom serviço. Em suma, uma cooperação recomendável.

Um serviço realmente bom!

 O
 cliente afirm

a:

UMA SOLUÇÃO FIÁVEL 

René Grusgaaard, Werner Larsson

Ver  video da Werner Larsson

Contacte-nos para obter mais informações sobre o caso ou obter informações gerais 
sobre os nossos produtos e soluções: +45 9890 3566 – info@jsproputec.com


