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Kvävgasanläggning för livsmedel
Det familjeägda företaget SP Chark i 
Asmundstorp utanför Landskrona hade 
vuxit ur sina lokaler och behövde mer plats. 
2014 stod den nya lokalen klar och Granzow 
blev valet som leverantör av  en ny kvävgasanläggning. 
SP Chark har ett av marknadens bredaste utbud av 
charkprodukter och har sedan starten 1927 jobbat med stor 
passion för att erbjuda charkprodukter av högsta kvalitet. 

Kvävgasen hos SP Chark används vid förpackningen av 
deras charkprodukter. Genom att låta kvävgasen flöda över 
produkten vid förslutningen av förpackningen, sänker man 
syreinnehållet vid produkter vilket ger en längre livslängd. 

Många förbrukare idag använder flaskpaket för att förse 
sina anläggningar med kvävgas. Det många inte känner till 
är att man själv kan producera kvävgas på plats från 
sin tryckluft.

Det finns många fördelar med att producera egen kvävgas. 
Man har själv kontroll över produktionen, slipper hanteringen 
av flaskpaket, utnyttjar all kvävgas (inget går till spillo), mer 
miljövänligt (slipper alla transporter av flaskpaket).

”Att slippa hanteringen av flaskpaket har varit en stor vinst 
för oss, vår kvävgas finns alltid online”-Stefan Petersson 
Ägare/VD

Kvävgas är en vanlig del i MAP-gasblandningar. Granzow har 
lång erfarenhet av kvävgasanläggningar och har levererat 
många ”nyckelfärdig” lösningar till kunder inom olika 
områden.   

Kvävgasanläggningen från Granzow kan platsbyggas hos kund eller levereras komplett monterad på skid. 
Anläggningarna provkörs och ställs in efter kundens krav. Renhet och kvalitet på den producerade gasen övervakas 
kontinuerligt med avseende på restsyreinnehåll, fuktinnehåll och tryck. En kvävgasanläggning från Granzow har en 
extremt kort pay off tid. Den kvävgas som produceras kostar mindre än 1,50 kr/m³. Då är service och 
energikostnaden medräknad. Utöver den goda ekonomiska lönsamheten blir även lönsamheten ur miljösynpunkt 
utmärkt då alla transporter av gas via lastbil försvinner. 

”Vi uppskattar spara cirka 100 000kr/år genom att producera våran egna 
kvävgas” -Stefan Petersson Ägare/VD


