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Besøg Bactoforce’s stand 9766 i hal M  
- og se eksempler på, hvordan den ydre  
tilstand af tanken ikke nødvendigvis afspejler 
 tilstanden på tankens indre tilstand.

Bactoforce A/S
T: +45 8680 6320
E: lfr@bactoforce.com
W: www.bactorforce.dk

Regular inspections of your tanks ensure better food safety. And now it’s possible to 
inspect large vessels as well. With our rope-based method for access we inspect the 
whole tank or spray dryer for cracks, residues and defects. This is done in only 1 day.

WE CALL IT HYGIENIC MAINTENANCE

Bactoforce A/S
F. L. Smidths Vej 19, 8600 Silkeborg Danmark, www.bactoforce.dk

What if food safety  
could be an easier task?

Bactoforce introducerer et Dynamisk 
Tank Inspektionsprogram, der giver dig 
fuldt og bedre hygiejnisk oversigt over 
din virksomheds rustfri tanke. Erfaringer 
fra Bactoforce Benelux i Holland viser, 
at det ikke længere er tilstrækkeligt med 
inspektion fra bunden og 2 meter op – 
faktisk viser analyser, at mellem 5 og 10 %  
af inspektionerne påviser fejl i tankene 
over de 2 meter. Samtidig oplever vi et 
stigende behov for at få sikkerhed om-
kring tilstanden på virksomheders tanke.

Til fuldtanksinspektioner anvender 
Bactoforce ”Rope Access”, som er en 
rebbaseret metode til at sikre adgang 

Kommer du nogensinde 
over 2 meter op i din tank?

til vanskelige fremkommelige steder. 
Metoden giver mulighed for fuldtank-
sinspektion samt reparation og efter-
følgende validering – vel at mærke på 
en og samme dag, hvilket giver en tids-
besparelse på mindst 1 dag.

Når vi laver inspektioner på dine 
tanke, vurderer vi nøje inspektionsfre-
kvensen og inspektionsmetoden ud fra 
en risikoanalyse foretaget på hver enkelt 
tank. Tankhistorikken og samarbejdet 
med dig som kunde er grundlag for at 
foretage en troværdig risikoanalyse. 
Data lagres i vores online database, 
R-Force, som du også har adgang til. 

Den giver en fuld oversigt over tankenes 
hygiejniske status og risikogruppe. Du 
får dermed et grundlag for at forebygge 
og udbedre tankens tilstand. Herud fra 
vurderer vi også, hvorvidt inspektions-
typen bør være en fuldtanksinspektion 
eller blot en inspektion af de nederste 
2 meter. Dette giver dig en forbedret 
driftsøkonomi på hver enkelt tank. ■


