
Danish Crown er en av verdens største eksportører og en av Europas største produsenter 
av svinekjøtt. Danish Crown Group er også det største kjøttprosesseringsfirmaet i Europa 
og spiller en nøkkelrolle på det europeiske kjøttmarkedet.

Vi har produksjonsanlegg i Danmark, Storbritannia, flere europeiske land og Kina, og vi 
har markedstilgang til mer enn 130 land over hele verden.

Skreddersydd, stabil og solid løsning

Produksjonsenheten i Sæby har valgt JS Proputec A/S som partner i sa-
marbeidet fram mot en optimert løsning for destruering av biprodukter 
fra deres produksjonslinjer.

Produksjonsenheten sysselsetter ca. 770 mennesker og slakter 48 000 
griser hver uke.

Destruering av biprodukter fra  
produksjonen
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Fram til mai 2016 ble myke biprodukter fra 
produksjonen (innvoller etc.) fylt i rør, som 
ble heist opp i taket med en lift, og derfra fylt 
over i en silo utenfor bygningen for destru-
ering.

Denne prosessen krevde vedlikehold av lif-
ten og forårsaket sterk lukt. Dessuten ønsket 
Danish Crown å optimere både hele destru-
eringsprosessen og den generelle hygienen.

UTFORDRINGEN PROSJEKTLEDELSE LØSNINGEN

Danish Crown og JS Proputec samarbeidet 
når det gjaldt de generelle aspektene ved 
prosjektet, og JS Proputec tok seg av alle mål 
og justeringer av produksjonssystem.

De kom raskt fram til den optimale løsnin-
gen, og installeringen ble gjort i nært samar-
beid med ansatte fra Danish Crown

Løsningen besto av: 

• 1 stk. LAP 200 Lamellpumpe
• 1 stk. matekasse med pneumatisk luke
• Komplett PLS-kontroll

 Kundereferanse – januar 2020
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I januar 2020 dro Proputec A/S på besøk til Danish Crown for å se om 
løsningen fremdeles fungerte som den skulle. Avdelingsleder Tommy 
Dahl viste oss rundt i fabrikken slik at vi kunne se produksjonslinjene 
som foregår forut for destrueringen av biprodukter.

Tommy Dahl sier:
- Løsningen fra JS Proputec har fungert enestående siden    
installeringen i januar 2016, og det har vært mer eller mindre   
kontinuerlig drift.

Og han fortsetter:
- Prosjektledelsen foregikk sømløst, og vi opplevde en svært profes-
jonell tilnærming til oppdraget, rask levering og veldig godt samar-
beid fram mot den optimale løsningen.

Fantastisk samarbeid!

Kunden sier:

EN PÅLITELIG LØSNING  

Avdelingsleder Tommy Dahl, Danish Crown

Se video fra Danish Crown

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon om dette eksempelet eller for generell informasjon om våre produkter 
og løsninger: +45 9890 3566 - info@jsproputec.com


