CASE STUDY: Södra Maltfabriken

Södra maltfabriken är ett mikrobryggeri söder om söder i Stockholm med
fingertoppskänsla för smakupplevelser, under 2015 investerades i en ny buteljerings
linje samt en ny kompressoranläggning med livsmedelsgodkänd luftkvalitét från
Tryckluftspecialisten AB
Fem snabba frågor med Christoffer på Södra
Maltfabriken:

”Betyg klart 5 av 5!”

Hur kom ni i kontakt med Tryckluftspecialisten?
Eftersom vi har begränsad kunskap inom området
och tidigare kontakter med andra
kompressorleverantörer bara ökade antalet
frågetecken hos oss så blev vi glada att få en
rekommendation från Coca Colas
underhållsavdelning där Tryckluftspecialisten AB
redan gjort en riktigt bra insats.
Vad gjorde att ni valde Tryckluftspecialisten?
De gav direkt ett seriöst & serviceinriktat intryck.
Kan du nämna tre bra egenskaper med er nya
anläggning?
Tyst, tyst & tyst dessutom har den fungerat
perfekt från start.
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Räknarsjälvklart!!
man på klassiskt ”payoff-vis” så är hela
Haha,

installationen hemma på c:a 2 år, Vi valde dock
en finansiering på 6 år (samma som garantitiden)

Patrik Almström ansvarig för installationen
hos Tryckluftspecialisten sammanfattar:
Innan installationen hjälptes vi åt att
estimera behovet av tryckluft i den nya
anläggningen tillsammans med Christoffer &
Magnus på bryggeriet.
Kompressoranläggningen känns perfekt
anpassad till behovet med frekvensstyrd
energisnål drift och ren, torr tryckluft.
Att ölet smakar friskt och rent kan vi också
intyga.

och enbart den minskade elkostnaden minus
leasingkostnaden gjorde att vi plötsligt hade
15 000 kr plus varje månad direkt från start!
Dessutom reducerar återvinningen våra
fjärrvärmekostnader med c:a 18 000 kWh/mån.
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