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‘Pop-up flights giver store besparelser‘
Hos Sirena Coldstores A/S har reduktion af spild været på dagsordenen længe. Vi valgte derfor at arbejde sammen med 
Ammeraal Beltech Modular A/S under udviklingen af den nye Pop-up-flight løsning. En løsning som efterfølgende har givet 
os store besparelser.

Udfordrende opgave
Vi havde brug for en løsning til at transportere frossen fisk fra gulvniveau til loftshøjde. Dette var en udfordring – fiskene 
frøs fast på båndet og skulle skrabes af ved returenden, hvilket ikke var muligt på en stigende transportør med traditionelle 
medbringere. Andre løsninger, såsom en horisontal transportør med overførsel til en lodret ”spandtransportør” gav mere
gulvspild som følge af de ekstra overgange. Da en elevatortransportør kører forholdsvis langsomt, ville der være en risiko for 
begyndende optøning af fisken – hvilket kunne medføre problemer med fødevaresikkerheden.

Enestående og enkel løsning
Ammeraal Beltech foreslog deres nyudviklede “Pop-up flight”. Dette viste sig at være en enestående og enkel løsning på 
vores problem. Pop-up flighten er ganske enkelt en medbringer, som aktiveres, når produkterne skal skubbes op, og som 
derefter lægges ned igen, så der kan placeres en skraber på retursiden. Hvor vi før havde tre transportører, som medførte 
spild, har vi nu én stigende transportør med Pop-up flights og stort set intet spild.

Kortere procestid
Det innovative Pop-up-flight system har løst vores problemer. Transporten kan laves i en komplet proces fra gulvhøjde til 
loftshøjde, transporttiden er kortere end før, og de frosne produkter begynder ikke at tø op. Spild ved den nye løsning er lig 
nul! Selvfølgelig er der stadig spild, men sammenlignet med de gamle løsninger er vores spild i dag i promillestørrelsen.

Efter min mening er Pop-up-flight løsningen perfekt, og jeg er overbevist om, at den kan bruges til at transportere alle typer
af frosne og ferske produkter. Jeg ser frem til at få glæde af fordelene ved systemet på langt sigt.
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