
Alfotech er en danskejet virksomhed, der blev 
grundlagt i 1984. Vi  repræsenterer flere inter-
nationale leverandører af kvalitetsprodukter og 
løsninger, der naturligvis lever op til industriens 
strenge krav.

Fokus på procesindustrien  
Vores kunder er fra fødevareindustrien, samt den 

farmaceutiske og kemiske industri i nordeuropa. 
Alfotech importerer, udvikler og producerer 
mange af de komponenter, der indgår i vores 
løsninger.  
 
Netop den viden, vi har fået gennem 25 års ud-
vikling af produkter, giver os stor ekspertise i at 
finde den rette løsning til netop din virksomhed.
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Technical solutions for the process industry

AAK i Århus har gennem en årrække oplevet 
udfordringer med deres slanger i filter afdelingen  
ikke modstå arbejdstrykket og udskiftningstiden 
var for lang, når produktionsapparatet skulle 
serviceres. “Vi kontaktede Alfotech og fortalte 
om vores udfordringer for at høre, om de havde 
en vakuum slange til hexan, der kunne opfylde 
vores tekniske specifikationer og som var lettere 
at udskifte. Førhen krævede det to mand en hel 
dag at udskifte slangerne, idet slangerne skulle 
skæres af med vinkelsliber. Dette måtte kunne 
gøres lettere! ” udtaler Steen Fammé.  
 
Alfotech tog udfordringen op. Gennem et samar-
bejde med AAK blev der udviklet en ny slange og 
resultatet blev en special fremstillet slange med 
FDA godkendelse indvendigt i overensstem-
melse med 1935/2004. Endnu en udfordring var, 
at der kun var adgang til området én gang årligt, 
hvilket betød, at der skulle handles hurtigt og 
effektivt. “Eftersom der ikke fandtes en slange, 

der passede ind i deres produktion, skulle der 
tænkes kreativt for at løse vores kundes udfor-
dring og tiden var en afgørende faktor” siger Kim 
Jensen. Efter et par test vendte Alfotech tilbage 
med en slange, der kunne opfylde kravene og 
tilmed havde en levetid på mere end ét år.  
 
I dag er det let for én mand at udskifte slangerne, 
hvilket sikrer holdbarheden og processen foregår 
hurtigere, samt mere brugervenligt. Valget af 
den rette slange er meget vigtig og kan tilmed 
optimere produktionen samt sikre, at produk-
tionsstop nedsættes til et minimum.   
 
”Vi er meget glade for samarbejdet med Alfotech. 
De har formået at fremstille en slange, der 
passer til vores produktion, som vi ikke har op-
levet nogen driftsforstyrrelser med. Gevinsten er 
desuden, at vi sparer meget tid ved udskiftning 
og servicering” afslutter Steen Fammé fra AAK. 

Kundecase - AAK

Produktudvikling skabte samarbejde

AAK refines vegetable oils for specialized prod-

ucts which meet our customers’ high require-

ments. In partnership with our customers, we 

develop leading global positions with a high level 

of profitability.

AAK should be the first choice for customers 

whose production relies on high value-adding 

vegetable oils. This is what has made AAK the 

world’s leading producer of speciality vegetable 

fats. The products are used as substitutes for 

dairy fat and cocoa butter, as transfree solutions 

for fillings for chocolate and confectionery prod-

ucts, as well as by the cosmetics industry.

Raw materials are obtained from areas such 

as Asia and West Africa. AAK is committed to 

sustainable development and is a founder of 

RSPO, Roundtable for Sustainable Palm Oil, 

and GreenPalm Ltd. Through these initiatives, 

AAK has contributed to the natural extraction of 

palm oil through natural agricultral development 

without ruthless exploitation.
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