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I 2014 blev en håndfuld erfarne pro-
cesfolk enige om at gå egne veje og 
stifte deres egen teknologivirksomhed. 
Herefter blev SiccaDania etableret, og 
virksomheden specialiserede sig i leve-
ring af udstyr bl.a. inddampnings- og 
spraytørringsanlæg til mejeri- og føde-
vareindustrien.

- Hele eventyret startede i august 2014 
med, at en håndfuld specialister med 
dyb erfaring fra branchen blev enige 
om at forlade deres gode jobs og starte 
op for sig selv, fortæller adm. direktør 
Søren Sten Rasmussen fra SiccaDania.

Virksomheden fik navnet SiccaDania 
– navnet kombinerer det latinske ord 
”Sicca” (tør eller tørring) med Dania 
for Danmark. Spraytørring er et særligt 
dansk specialistområde, som det også 
er tilfældet med vindmøller, høreap-
parater og insulin.

- Desværre er de gamle danske hæder-
kronede ingeniørvirksomheder inden 
for branchen gledet over på udenlandske 
hænder, og dette har været et hårdt slag 
for de stolte danske ingeniørtraditioner 
inden for dette område. Det var derfor 
vigtigt for os at bringe denne ingeni-
ørdisciplin tilbage på danske hænder, 
samt at lave projekter med vores in-
ternationale kunder efter dansk model 
hvor fleksibilitet, teknik og mennesker 
er i centrum, forklarer Søren Sten Ras-
mussen fra SiccaDania.

Det viste sig hurtigt at være en god 
beslutning. SiccaDania fik fodfæste på 
markedet, og opgaverne kom ind i en 

Ny teknologivirksomhed 
med imponerende vækst
SiccaDania blev etableret for knap fire år siden af en håndfuld erfarne procesfolk. Herefter er 
det gået slag i slag med opkøb af andre virksomheder og etablering af datterselskaber. Det 
betyder, at virksomheden i dag beskæftiger knap 300 mand og har udviklet sig til en betydelig 
spiller på det internationale marked for procesudstyr til bl.a. mejeri- og fødevareindustrien.
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lind strøm, så der blev hurtigt brug for 
at ansætte nye folk. 

Etablerer datterselskaber 
over alt i verden
Herefter gik det slag i slag, og SiccaDania 
etablerede efterfølgende datterselskaber 
rundt om i verdenen og er allerede blevet 
en vigtig spiller på det globale marked 
for procesudstyr til bl.a. inddampning og 
spraytørring. På nuværende tidspunkt 
er Siccadania repræsenteret med dat-
terselskaber i Frankrig, Holland, Polen, 

Kina, Singapore og New Zealand. Ledel-
sen forventer, at flere datterselskaber 
er på vej.

Filtrering – et nyt 
forretningsområde
I starten af nuværende år stiftede Sic-
caDania datterselskabet SD Filtration. 
Dette firma er eksperter inden for mem-
branfiltrering og kan levere forskel-
lige typer af membranfiltreringsanlæg 
til kunderne. Med disse anlæg er det 
f.eks. muligt at oprense procesvand 

Søren Sten Rasmussen, administrerende direktør i Siccadania (tv.) sammen med 
Peter Larsen, Managing Director for ACO SiccaDania Polen.
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(industrispildevand) således, at det kan 
genbruges i processen og dermed skabe 
store vandbesparelser. Det kan ligeledes 
anvendes til at udvinde mælkeproteiner 
af valle i mejeriindustrien. De kostbare 
filtrater kan efterfølgende inddampes 
og forarbejdes til værdifuld pulver ved 
hjælp af spraytørring.

- SD-filtration er specialister inden for 
membranfiltrering og komplementerer 
derfor fint SiccaDanias løsninger inden 
for inddampning og spraytørring, siger 
Søren Sten Rasmussen fra SiccaDania.

SD Filtration A/S har domicil i Stilling 
nær Århus og består af håndplukkede 
folk, der har mere end 20 års erfaring in-
den for mejeri- og filtreringsindustrien. 
De ansatte har efterhånden leveret flere 
hundrede membranfiltreringsanlæg 
overalt på kloden.

Nyt kerneområde – blande- 
og mixerteknologi
SiccaDania ønskede også at komme ind 
på markedet for wetmixing-systemer, 
dvs. forskellige tekniske løsninger, der 
kan blande pulvere, granulater og andre 
faste ingredienser med væsker. Da mu-
ligheden opstod, besluttede SiccaDania 
derfor at købe Daniatech, da de havde 
udviklet og kommercialiseret et unikt 
og komplet produktprogram indenfor 
dette område.

Daniatech har et stort udvalg af mix-
ere til industrien, der er kendte for deres 
høje kvalitet, og samtidig besidder en 
høj brugsværdi for pengene. Daniatechs 
nyudviklede vakuummixere og high-
shear mixere er innovative og adskiller 
sig væsentligt fra de mere almindelige 
og konventionelle blandingsteknologier 
på markedet.

Opkøber også ACO
Som et yderligere led i vækststrategien 
opkøbte SiccaDania for få måneder siden 
ACO. ACO producerer og installerer 

spraytørringsanlæg over alt i verden 
og har et stort produktionssite i Polen, 
hvor det tekniske isenkram bliver pro-
duceret helt fra bunden af. Her er man 
eksperter i at forarbejde tynde plader 
af rustfrit stål til procesudstyr.

- Med opkøbet af ACO kan vi nu 
hjælpe vore kunder med alt, lige fra 
designfasen til den endelige produktion, 
installation og selve driften af produk-
tionsanlægget, fortæller Søren Sten 
Rasmussen fra SiccaDania og fortsætter:

- Dette giver SiccaDania en mar-
kant konkurrencemæssig fordel, idet 
vi får meget stærkere kontrol over hele 
værdikæden i frembringelsen af vores 
produkter. Andre kolleger i branchen 
outsourcer dette arbejde til eksterne 
leverandører med værksteder i Indien, 
Kina, og Bulgarien. Det er vores vur-
dering, at dette giver for mange kvali-
tetsproblemer.

ACO havde omkring 200 mand an-
satte, da SiccaDania overtog virksom-
heden. Det betyder, at SiccaDania-
Gruppen nu i alt beskæftiger omkring 
300 mand.

One Stop Supplier
Med overtagelsen af ovennævnte akti-
viteter har SiccaDania en relativt bred 
produktportefølje inden for sine fo-
kusmarkeder og kan dermed levere 
komplette proceslinjer til kunderne.

- Nu kan vi hjælpe vore kunder lige 
fra idefasen til endelig installation af 
anlægget. Vi er med allerede i design-
fasen, producerer herefter hele proce-
slinjen, installerer den hos kunden, og 
når installationen er færdig, er det os, 
der trykker på startknappen og starter 
produktionen op i tæt samarbejde med 
kunden. Når der efterfølgende er brug 
for service og support, er det også os, 
der tager os af det. Med andre ord er vi 
nu blevet en one-stop-supplier, hvilket 
mange af vore kunder betragter som en 

SiccaDania - FAKTA
• Er en 100 % danskejet virksom-

hed. Ejes af udvalgte nøglemed-
arbejdere i virksomheden samt 
en enkelt større ekstern investor.

• Leverer procesudstyr relateret 
til forarbejdning af flydende 
produkter, inddampning, spray-
tørring, flash tørring, fluid bed, 
UHT, membranfiltrering og mi-
xing.

• En betydelig spiller på det glo-
bale marked for procesudstyr til 
mejeri-, fødevare-, ingrediens- og 
stivelses-industrien.

stor fordel, fortæller Søren Sten Ras-
mussen fra SiccaDania.

Korte beslutningsveje og 
hurtig aktion
SiccaDania er organiseret, så beslut-
ningsvejene er korte, og kunderne kan 
derfor forvente en hurtig sagsbehand-
ling.

- Vore erfarne specialister møder 
kunderne i øjenhøjde og får en snak 
om, hvordan teknikken skal skrues sam-
men, så kunderne får en effektiv og god 
løsning. Vi lægger vægt på, at tingene 
sker hurtigt. Beslutningsprocesserne er 
korte, så der er ikke langt fra projektidé 
til konkret handling, siger Søren Sten 
Rasmussen.

SiccaDania’s kunder findes inden 
for den globale mejeri-, fødevare- og 
stivelsesindustri, og i løbet af ganske 
få år er SiccaDania blevet en betydelig 
leverandør af procesudstyr til disse in-
dustrier overalt på kloden. 

- Alt i alt ser vi meget lyst på fremti-
den, vi ansætter nye folk næsten hver 
måned og forventer yderligere ekspan-
sion i de kommende år, slutter Søren 
Sten Rasmussen. ■


