
Alle der arbejder i branchen kender til 
risikoen ved at skifte olieleverandør. 
Nye olietyper og smøremidler kan 
ofte give tekniske problemer i lejer, 
pakninger, luftcylindre og ventiler.

Et fi rma af vores størrelse skal være 
forsigtige med at skifte smøremiddel 
i fødevareforæd-
lingsudstyret. 

Tican er 
vokset fra at 
være et lokalt 
svineslagteri 
til at være et 
internationalt 
fødevareselskab 
med forædlings-
virksomheder 
i Danmark, 
England og 
Polen. De sælger 
højt forædlede, 
forbruger-
pakkede 
fødevare-
produkter til supermarkedskæder 
over hele verden. Tican fokuserer 
på fødevaresikkerhed for at sikre, 
at kunderne kan nyde produkterne 
tilberedt på normal vis. 

Overgangen
På Tican-slagteriet i Fjerritslev 
var maskinmester Jørgen Gabel 
først betænkelig ved at skifte 
olieleverandør. Men det var uden 
problemer at skifte til Petro-Canadas 

REFLO A, da der hurtigt viste sig en 
række fordele. 

“I starten var jeg ikke meget for at 
skulle skifte leverandør; men efter 
at have arbejdet tæt sammen med 
Petro-Canadas medarbejdere og fulgt 
deres olieskift procedurer, har jeg 

bemærket 
et fald i 
olieforbruget”, 
udtaler Gabel.

“REFLO 68A 
holder meget 
længere end 
de traditionelle 
olier, vi brugte 
før, og det 
følger ikke på 
samme måde 
kølemidlerne 
ud i systemet,” 
siger Gabel, 
som er 
ansvarlig for 
det tekniske 

produktions system for 150 ansatte 
på Tican-slagteriet.

Petro-Canadas REFLO-serie af 
kølekompressorvæsker er udviklet til 
brug i kommercielle ammoniakkøle-
kompressorsystemer som Ticans. 
Køleafdelingen i Fjerritslev-virksomheden 
har otte kompressorer med et totalt 
forbrug på 360 liter pr. olieskift. 

“Der er store besparelser at hente, 
hvis man kan forlænge olieskift-

Sådan siger kunderne...
Petro-Canada Lubricants på arbejde

Gennem de seneste fi re år har Ticans danske slagteri 
brugt Petro-Canadas REFLO A i kølekompressorerne 
og har oplevet store fordele herved. REFLO A er et 

produkt, der kombinerer skumkontrol, stabilitet og lave 
temperaturegenskaber på én gang.

“I starten var jeg ikke meget for at skulle skifte 
leverandør; men efter at have arbejdet tæt sammen 

med Petro-Canadas medarbejdere og fulgt deres 
olieskiftprocedurer har jeg bemærket et fald i 

olieforbruget”.
 – Maskinmester Jørgen Gabel, Tican

“REFLO 68A holder 
meget længere end de 
traditionelle olier, vi 

brugte før.”

– Jørgen Gabel

KUNDEN:
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Fjerritslev, 
Danmark

Tican slagterier 
har overbevisende 

resultater med 
REFLO* A.



intervallerne,” siger Gabel. “Efter at have 
fulgt Petro-Canadas olieskiftprocedurer er 
overslæbet (carry-over) formindsket ved brug af 
REFLO 68A, hvilket reducerer belastningen på 
olieseparatorerne.”

Siden overgangen til Petro-Canadas REFLO 
A for fire år siden har resultaterne været så 
overbevisende, at Tican nu har besluttet sig 
for at skifte resten af virksomheden over til 
forskellige fødevaregodkendte smøremidler fra 
Petro-Canada.

Overgangen fra traditionel olie har medført 
betydelige tids- og omkostningsbesparelser. 

Fremragende service
Ticans slagteri i Ansager har oplevet lignende 
resultater. 

De sætter også høj pris på den service, de har 
fået fra den danske Petro-Canada-forhandler. 
“Vi har oplevet en meget høj grad af faglighed, 
fremragende service og - ikke mindst - rettidig 
levering. Jeg er fuldt ud tilfreds,” siger Kristian 
Tousig, afdelingsleder på Ticans virksomhed i 
Ansager.

Produktfordele
REFLO A er udviklet med Petro-Canadas 
99,9% rene baseolieteknologi og 
produceret via en patenteret HT-
renlighedsproces. 

Til forskel fra traditionelle kølemidler er REFLO A 
mindre flygtig ved høje temperaturer og mindre 
ammoniak-opløselig. Derfor kan REFLO A bidrage 
til at reducere væskeforbruget i forhold til 
traditionelle olier. 

Vil du vide mere, kan du kontakte os på:

Petro-Canada   
på Internettet  ...................  www.petro-canada.com

Petro-Canada Lubricants 
2310 Lakeshore Road West 
Mississauga, Ontario 
Canada L5J 1K2

Canada West  ....................  Tlf. +1-800-661-1199 
Canada East (engelsk)  .....  Tlf. +1-800-268-5850 
Canada East (fransk)  ........  Tlf. +1-800-576-1686 
Øvrige områder  .................  Tlf. (416) 730-2408 
E-mail................................  lubecsr@petro-canada.ca

Petro-Canada America Lubricants 
980 North Michigan Avenue 
Suite 1400, #1431 
Chicago, Illinois  
USA 60611

Tlf.  ...............................  1-888-284-4572 
Fax  ..............................  (708) 246-8994 
E-mail............................  email@petro-canadaamerica.com

Petro-Canada Europe Lubricants 
The Manor, Haseley Business Centre 
Warwick, Warwickshire 
CV35 7LS  
UK (England)

Tlf.  ...................................  +44 (0) 2476-247294 
Fax  ..................................  +44 (0) 2476-247295 
Internet  ............................  www.petro-canada.co.uk

* Marque de commerce de Petro-Canada – Trademark
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