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Carsoe  meget mere end 
rustfri tanke
Med udgangspunkt i en moderne fabrik på 12.000 m2 og mere end 200 ansatte, leverer Carsoe 
udstyr til levnedsmiddelindustrien indenfor fiskeri, slagteri og mejeri i både ind og udland.

 Af Carsoe 

Indenfor den danske mejerisektor er 
Carsoe stadig mest kendt for sine rustfri 
tanke under brand-navnet Beritech, men 
det kommer til at ændre sig nu. For de 
seneste år har Carsoes norske afdeling 
også leveret komplette procesløsninger 
til mejerierne, og det er en strategi, der 

nu udvides til Danmark som et nyt for-
retningsområde under navnet - Carsoe 
Liquid Processing. Carsoes kunder i 
Danmark får dermed mulighed for at 
vælge hele procesleverancen med den 
samme høje service og kvalitet, de er 
vant til fra deres tankleverancer.

 

Yoghurt og cremefraiche i 
Hobro
Baseret på medarbejdernes mange års 
erfaring fra mejeribranchen, har Carsoe 
Norge blandt andet leveret optimering 
og udvidelse af yoghurt og skyrpro-
duktion hos flere norske mejerier. Den 
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erfaring bliver nu brugt til at designe 
et helt nyt produktionsanlæg til Arla i 
Hobro, som skal producere cremefraiche 
og yoghurt i en lang række varianter. 
Carsoe står som systemintegrator og har 
det fulde ansvar for design, installation, 
automation og indkøring, og det er også 
Carsoe, der står som totalleverandør af 
alt nødvendigt procesudstyr.

Udover Carsoes erfaring indenfor 
yoghurtproduktion er løsningen også 
baseret på et stærkt samarbejde igen-
nem hele tilbuds- og designfasen med 
Arla Foods – et vigtigt samarbejde, 
der kommer til at fortsætte frem mod 
produktionsstart senere på året.  Sam-
arbejde, integritet og professionalisme 
er nøgleord, der kommer til at ken-
detegne enhver leverance fra Carsoe 
Liquid Processing.

Vil du vide mere?
Står du med en specifik opgave eller er du bare nysgerrig for at høre mere 
om Carsoe Liquid Processing, så er du meget velkommen til at kontakte os.
Carsoe A/S, Mineralvej 6-8, 9220 Aalborg Øst

Area Sales Manager, Liquid Processing Divisionschef, Liquid Processing
Søren Tim Christensen Casper Ditlef Martens
sti@carsoe.com cdm@carsoe.com
Direkte: 50 70 11 30 Direkte: 20 700 300

Præfabrikering sikrer 
hurtig opstart
Mere end 30 års erfaring indenfor pro-
duktion af levnedsmiddeludstyr i kombi-
nation med topmoderne produktionsfaci-
liteter, giver Carsoe en unik mulighed for 
at præfabrikere procesløsninger, inden 
de leveres til kunderne. Det giver en 
masse fordele for kunderne, som kan 
komme og overvære en FAT (Factory 
Acceptance Test), inden anlægget af-

sendes. Det giver større tryghed for at 
anlægget vil yde optimalt fra dag ét efter 
installationen. En anden vigtig fordel for 
Carsoes kunder er, at den tid, der skal 
bruges på installation af præfabrikerede 
anlæg, er meget mindre, end hvis man 
bygger anlægget op på stedet. Dermed 
reduceres både den tid, Carsoes kunder 
er nødsaget til at stoppe produktionen 
samtidig med, at generne under instal-
lationsfasen er minimale. ■


