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Energibesparende filtrering i fokus 

Nordeuropas eneste producent af hygiejniske fuldautomatiske væskefiltre er igen med på 
Nordeuropas største fagmesse for fødevareteknologi. HiFlux Filtration A/S servicerer alle grene af 
levnedsmiddelindustrien med selvrensende filterløsninger, som minimerer menneskelig 
indblanding og højner fødevaresikkerheden. På FoodTech 2022 vil Hedenstedvirksomheden sætte 
fokus på de energibesparende fordele ved fuldautomatisk filtrering og præsentere en række 
innovative løsninger. At FoodTech foregår midt i en galoperende energikrise, gør på sin vis 
messedeltagelsen endnu mere relevant. Filterproducenten har de seneste år investeret heftigt i 
teknologiske værktøjer for at forbedre filterflowet i de selvrensende automatfiltre. Den nye Abacus 
PLC-controller er således udviklet på baggrund af en stor mængde data fra allerede idriftsatte 
installationer kombineret med CFD-analyser (Computational Fluid Dynamics) til beregning af 
væskestrømninger. Teknologien skal hjælpe med at indfri HiFlux Filtrations grønne ambitioner, og 
lige så vigtigt, udmønte sig i en markant energibesparelse hos de mange kunder i ind- og udland. 
Salgsdirektør Martin Holgaard lægger ikke skjul på, at man ser meget frem til at møde den danske 
fødevareindustri efter at have deltaget på flere udenlandske fagmesser i år. 

”Det er skønt at være på hjemmebane, og vi har masser at præsentere på FoodTech. Det er det 
perfekte sted at gøre opmærksom på vores energivenlige løsninger inden for væskefiltrering. Især 
som tiderne er i øjeblikket. Vores partnere ude i verden mærker tydeligt, at der er stor interesse for 
nye optimeringsmuligheder i fødevareindustrien”, siger Martin Holgaard og fortæller videre, at den 
europæiske mejerisektor er en af de største aftagere af de fuldautomatiske Auto-line væskefiltre, 
men også producenter af chokolade, æg og kaffe får konstrueret kundetilpassede filterløsninger i 
Hedensted. Netop tilpasningen af hvert enkelt filter er nøglen til en succesfuld og 
omkostningsreducerende filtrering.  

”Der er stor forskel på viskositeten i de forskellige produkter. Filtrering af smelteost kræver en helt 
anden filteropbygning end kaffeekstrakt, men ønsket om en optimeret proces, er det samme hele 
vejen rundt”, understreger Martin Holgaard.  

Optimeret oppetid 

De selvrensende Auto-line væskefiltre opererer i et lukket system, der overflødiggør enhver form 
for menneskelig kontakt. Den nye Abacus PLC-controller til differenstrykstyring er udviklet specifikt 
til at reducere kundens energiforbrug og optimere oppetiden. Filterets kontinuerlige renseproces 
giver typisk en energibesparelse på over 20 procent, og det ser Martin Holgaard og teamet af 
salgsingeniører frem til at fortælle nærmere om på FoodTech.  

”I Danmark er der ekstra stor interesse for at optimere brugen af ressourcer og eliminere 
omkostningstunge manuelle processer. Vi er foregangsland, når det gælder den grønne omstilling, 
og det er helt i tråd med de tiltag, vi har iværksat på produktsiden. Vi glæder os meget til at 
præsentere vores energieffektive filterløsninger i Herning”, slutter Martin Holgaard. 

HiFlux Filtration udstiller i Hal J på stand 7310.  
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Michael Rode (tv) og Niels Vestergaard (th) ser frem til at byde de mange gæster velkommen på 
HiFlux Filtrations stand på FoodTech 2022. 

Fakta:  

HiFlux Filtration A/S er en dansk virksomhed, der i over 60 år har specialiseret sig i at levere 
skræddersyede filtreringsløsninger af væsker til procesindustrien, samt fødevare- og 
energisektoren. Fokus er på udvikling og fremstilling af væskefiltre. Rådgivning, problemløsning, 
montage og servicering er vigtige elementer i virksomhedens aktiviteter. HiFlux Filtration A/S har 
forhandlere over hele Europa og filialkontor i Holland. 

 

 


