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Oppsumert

Utfordringer 

Hovedsetet til Getränke Geins GmbH i Barbing har 
en hall for lastehall og en lagerhall med normal 
gjennomgangstrafikk: Lastebilene kjører inn i 
hallen på den ene siden for å laste, og ut igjen på 
den andre siden. Disse bevegelsene virvler opp 
støvpartikler og fordeler dem over store områder. 
I tillegg ligger bygningen ved en tungt trafikkert 
motorvei. På grunn av den aktive trafikken havner 
mange finstøvpartikler i omgivelsesluften som 
fører inn i hallen. Denne store støvmengden 
påvirket medarbeiderne og førte til reklamasjoner 
og økt behov for rengjøring. 

Fordeler

Med luftrensesystemene fra 
Zehnder Clean Air Solutions kunne 
luftkvaliteten i laste- og lagerhallen 
forbedres enormt. Selv de ansatte 
kunne lukte og se endringene i 
luften med én gang, tåkeskyene var 
nesten borte. Rengjøringsbehovet 
har sunket betydelig, og den 
grunnleggende renheten er nå mye 
høyere. Varene leveres renere enn 
noen sinne, og dermed synker også 
antall kundereklamasjoner. Effekter 
som skaper konkurransefordeler 
i det sterkt konkurransepregede 
drikkevaremarkedet.   

Om Getränke Geins
Getränke Geins GmbH er en 
drikkevaregrossisthandler som leverer til 
handels- og gastrokunder i hele Bayern og deler 
av Øst-Tyskland. Foretaket sysselsetter 500 
medarbeidere, 100 av dem i Barbing.

Den største utfordringen: 
Oppbygning og plassering  
av hallen
Getränke Geins GmbH har 5 anlegg, et av dem er i 
Barbing ved Regensburg. Derfra leverer drikke-
varegrossisten til 150 kunder daglig. Senteret 
for aktivitetene er den 1 000 m² store laste- og 
lagerhallen. Som i alle andre logistikkområder er 
store mengder støv vanlig her, f.eks. på grunn av 
mennesker og varer i bevegelse eller slitasje på 
gaffeltruck- og lastebilhjul. En ekstra utfordring: 
Hallen er i prinsippet en gjennomkjøringshall. 
Lastebilene kjører inn i hallen på den ene siden 
for å laste, og ut igjen på den andre siden for å 
levere drikkevarekassene som er stablet på paller. 
Da oppstår det et permanent lufttrekk som virvler 
opp partiklene og fordeler dem i hele bygningen, i 
luften og dermed på utstyr og varer. Plasseringen 
ved A3, en av de mest trafikkerte motorveiene i 
Tyskland, forsterker situasjonen. På grunn av den 
sterke trafikken er uteluften rundt hallen spesielt 
støvbelastet, og om vinteren kommer det i tillegg 
strømiddelpartikler. Alle disse partiklene kommer 
inn i lastehallen gjennom de åpne portene. 
Følgene: synlig forurenset luft, smuss på varene 
og stort behov  
for rengjøring.  
 
 
Stigende krav, høye forventninger
Et eksternt vaktmesterfirma overtok grunnren-
gjøringen, og rengjorde hallen daglig med våt- og 
tørrengjøringsmaskiner. Men selv om resultatet ble 
bedre med det eksterne vaktmesterfirmaet, var 
det ikke nok. Spesielt om sommeren kunne man se 

støvskyer i hallen.  
På produkter som det ikke går like mye av, og som 
derfor blir på lageret en stund, dannet det seg et 
støvlag. En lite tilfredsstillende situasjon som også 
skadet kvaliteten. Andreas Krenn, anleggsleder 
logistikk i Barbing, forklarer: "Kravene fra kundene 
våre blir generelt høyere, kundene blir stadig mer 
kritiske. Spesielt i handelen forventes det at varen 
er ren når den ankommer, og kan tas inn i butikken 
e.l. direkte." Hos Geins var det klart: Med støvete 
drikkevarekasser kunne ikke slike forventninger 
oppfylles.   
 
 

"Luftkvaliteten er helt annerledes nå. 
Man merker det og lukter det. Og antall 
kundereklamasjoner har gått ned." 

Andreas Krenn, anleggsleder logistikk
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Zehnder og Geins: et godt team 
Det var ikke bare ytelsen til luftrensesystemene 
som ble satt pris på hos Getränke Geins, men 
også ytelsene til Zehnder-teamet. Ast: "I en så 
levende bedrift som vår, må man ofte improvisere. 
Zehnder-ekspertene handlet pragmatisk og flek-
sibelt. Og i vår bransje, som er svært sesongstyrt, 
er fleksibilitet vesentlig." Et praktisk eksempel: 
Da hallen ble bygd om fra hyllelager til "hylleløst" 
blokklager, var det nødvendig med et nytt konsept. 
Teamet fra Zehnder reagerte raskt og ubyråkra-
tisk. Ekspertene tilpasset luftrenserytelsen til de 
nye, åpne romforholdene og plasserte apparatene 
langs de endrede kjøreveiene. Resultatet: frem-
deles utmerket luftkvalitet. Hva er Krenns fasit? 
Ville han anbefalt Zehnder til andre? "Absolutt. 
Jeg er i gang med å overbevise kolleger i de andre 
anleggene våre om luftrenserne. For det er alltid 
mer effektivt å investere målrettet i de forhånd-
slagrede prosessene med årsaker i stedet for å 
behandle symptomer."

Profesjonelle luftrensere for 
tilfredse kunder
De trengte en bærekraftig løsning. Krenn griper 
til egne erfaringer. Hos den forrige arbeidsgiveren 
sin, en drikkevareprodusent, hadde de oppnådd 
utmerkede resultater med luftrensere fra Zehnder 
Clean Air Solutions. Kollegene ved Getränke Geins 
var først skeptiske, men man ville gi luftrense-
systemene en sjanse: Zehnders eksperter kom 
til Barbing for en befaring av lokalene. Etter en 
utførlig evaluering og intensive samtaler utviklet de 
et konsept som var tilpasset nøyaktig til arbeids-
forløpene, de lokale forholdene og særegenhetene 
i lastehallen. Disse ble svært godt mottatt, og 
da gikk alt veldig fort. På bare 6 timer installerte 
teknikerne fra Zehnder kraftige luftrensere på de 
relevante stedene – midt i høysesongen, uten å 
stoppe driften og helt uten å påvirke arbeidsforlø-
pene. 
 
 
Utmerket luftkvalitet, færre rekla-
masjoner
Etter hvert som effekten av apparatene ble tydelig, 
forsvant all skepsis hos kollegene. Støvmengden 
i hallen var nå så kraftig redusert at det var åpen-
bart. Krenn oppsummerer det slik: "Luftkvaliteten 
ble straks helt annerledes. Vi merker det og lukter 
det." Også resten av personalet var svært positivt 
overrasket. "Apparatene fungerer virkelig." "En 
merkbar forbedring av luftkvaliteten. Den har aldri 
vært bedre." "Drikkevarekassene må ikke rengjøres 
like mye lenger." Dette er bare noen av kommen-
tarene. Disse effektene av luftrenseren gjør seg i 
tillegg bemerket i kvalitetssikringen. Andreas Ast, 
prosessleder for lager og tomgods, sammenfatter: 
"Vi har aldri levert så rene varer." Krenn legger til: 
"I den tiden vi har hatt apparatene, har kunderekla-
masjonene gått ned."  
 
 


