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Översikt

Utmaningar 

Getränke Geins GmbH i Barbing, Tyskland 
har en packnings- och lagerlokal med mycket 
genomfartstrafik: Lastbilarna kör in på ena 
sidan i lokalen för att lastas och kör sedan ut 
på den andra sidan. Dessa rörelser virvlar upp 
dammpartiklar och dammet sprids i hela lokalen. 
Byggnaden ligger också vid en hårt trafikerad 
motorväg. Den tunga trafiken belastar luften med 
mycket fina dammpartiklar som tar sig in i lokalen. 
Den höga dammhalten påverkade personalen, 
ledde till reklamationer och ökade behovet av 
rengöring. 

Fördelar

Tack vare luftreningslösningen från 
Zehnder Clean Air Solutions kunde 
luftkvaliteten i packnings- och 
lagerlokalen dramatiskt förbättras. De 
anställda kunde omedelbart både se och 
känna att luften förbättrats –  dimman 
försvann i princip. Behovet av rengöring 
har minskat avsevärt och det är betydligt 
renare nu. Varorna är rena vid leveransen 
och antalet kundreklamationer har 
minskat. Förbättringar som skapar 
gynnsamma fördelar inom en hårt 
konkurrensutsatt dryckesmarknad.

Om Getränke Geins
Getränke Geins GmbH är en dryckesgrossist som 
levererar till återförsäljare och restauranger i hela 
Bayern och delar av östra Tyskland. Företaget har 
500 anställda, varav 100 i Barbing.

Den största utmaningen: lokalens 
konstruktion och läge
Getränke Geins GmbH har 5 lokaler, varav en 
i Barbing i närheten av Regensburg. Därifrån 
levererar dryckesgrossisten varje dag varor till 150 
kunder. Utgångspunkten för aktiviteterna är den 
1 000 m² stora packnings- och lagerlokalen. Precis 
som på alla logistikföretag är höga dammnivåer 
mycket vanligt, på grund av människor och varor 
i rörelse samt nötning från gaffeltruckarnas och 
lastbilarnas hjul. En annan utmaning: Lagret är en 
genomfartshall. Lastbilarna kör in på ena sidan 
i lokalen för att lastas och kör sedan ut på den 
andra sidan för att leverera dryckesbackar på 
pallar. Det leder till ett permanent luftdrag som 
virvlar upp partiklarna i luften och sprider dem 
i hela byggnaden samt lägger sig på utrustning 
och varor. Även närheten till motorvägen, som är 
en av de mest trafikerade i Tyskland, förvärrar 
situationen. På grund av den täta trafiken är 
utomhusluften runt lokalen särskilt förorenad 
och på vintern tillkommer även sand- och 
saltpartiklar. Alla de här partiklarna kommer in i 
packningslokalen genom de öppna dörrarna. Det 
leder till smutsig luft, smuts på varorna och ett 
stort behov av rengöring.  
 
 

Höga krav, höga förväntningar
Den allmänna rengöringen sköttes av en städfirma 
som rengjorde lokalen med våt- och torrmaskiner 
varje dag. Även om resultatet förbättrades med 
städfirman räckte det inte. Särskilt på sommaren 
såg man dammet tydligt i lokalen. Speciellt på 
produkter som hade en långsam omsättning 
bildades det ett dammskikt. En otillräcklig situation 
som framförallt var skadlig för verksamheten. 
Andreas Krenn, logistikchef i Barbing, förklarar: 
”Kraven från kunderna ökar ständigt och kunderna 
blir alltmer kritiska. Särskilt butikerna förväntar 
sig att varorna är rena när de levereras så att de 
kan ställas ut direkt.” Hos Geins förstod man att 
det inte går att uppfylla sådana förväntningar med 
smutsiga dryckesbackar.  

”Luftkvaliteten är helt annorlunda nu. Det 
både känns och märks på lukten. Även antalet 
kundreklamationer har minskat.” 

Andreas Krenn, platschef för logistik
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Zehnder och Geins: ett bra team 
Getränke Geins är inte bara mycket nöjda med 
luftreningslösningen utan även med Zehnders 
personal. Andreas Ast säger: ”I en så livlig 
verksamhet som vår måste man ofta improvisera. 
Experterna från Zehnder var pragmatiska och 
flexibla. Flexibilitet är nämligen något som är 
viktigt i vår säsongsbetonade bransch.” Ett 
exempel från verkligheten: När man ändrade 
från hyllager till ett plocklager behövdes ett nytt 
luftreningskoncept. Zehnder reagerade snabbt 
och utan att komplicera till det. Experterna 
anpassade luftrenarnas effekt till de nya, öppna 
lokalförhållandena och placerade enheterna längs 
de ändrade rutterna. Luftkvaliteten var lika fin som 
tidigare. Vad är Andreas Krenns facit? Skulle han 
rekommendera Zehnder? ”Absolut. Jag håller på 
att övertyga mina kolleger på andra platser om att 
installera luftrenare. Det är alltid effektivare att 
investera i förebyggande processer och orsaker 
istället för att bara behandla symptomen.”

Professionella luftrenare för 
nöjda kunder
De ville hitta en hållbar lösning. Andreas Krenn 
använde sig av sin egen erfarenhet. Hos hans 
förra arbetsgivare, en dryckestillverkare, fick 
man utmärkta resultat med luftrenare från 
Zehnder Clean Air Solutions. Kollegerna hos 
Getränke Geins var skeptiska i början men man 
var beredd att ge luftreningslösningen en chans: 
Experterna från Zehnder reste till Barbing. 
Efter en grundlig utredning och intensiva möten 
utvecklades ett koncept som var exakt anpassat 
efter arbetsförloppen, de lokala förhållandena och 
packningshallens egenskaper. Konceptet mottogs 
väl och sedan gick allt mycket snabbt. På bara 
6 timmar installerade teknikerna från Zehnder 
kraftfulla luftrenare på de relevanta ställena, mitt  
i högsäsongen under pågående arbete och utan 
att störa processerna. 
 
 
Utmärkt luftkvalitet, färre 
reklamationer
Allt eftersom enheternas effekt märktes försvann 
kollegernas invändningar. Dammhalten i lokalen 
har nu minskat så mycket att det verkligen märks. 
Andreas Krenn sammanfattar: ”Luftkvaliteten 
förändrades omedelbart. Det både kändes 
och märktes på lukten.” Även personalen var 
imponerad. ”Enheterna fungerar verkligen.” 
”Luftkvaliteten har verkligen förbättrats. Den har 
aldrig varit så bra som nu.” ”Dryckesbackarna 
behöver inte alls rengöras lika mycket.” var några 
av kommentarerna. Effekten av luftrenarna 
märktes framför allt vid kvalitetskontrollerna. 
Andreas Ast, processchef för lager och tomglas, 
sammanfattar: ”Vi har aldrig levererat så 
rena varor som nu.” Andreas Krenn tillägger: 
”Sedan vi installerade enheterna har antalet 
kundreklamationer minskat.” 


