
Dansk Ventil Center A/S er leverandør til 
Europas mest moderne anlæg til laksefoder
Virksomheden Graintec A/S bygger Europas mest moderne laksefoderanlæg

Graintec har valgt Dansk Ven-
til Center A/S som hovedlever-
andør af ventiler til projektet.

Graintec A/S har fået til opgave 
at bygge Europas mest moderne 
laksefoderanlæg, som skal være 
en højteknologisk fabrik på den 
skotske ø Isle of Skye. 
Den nye fabrik skal producere 
170.000 tons foder årligt. Hø-
jteknologi kommer til at spille 
en vigtig rolle og med den vok-
sende fokus på bæredygtighed 
og økologiske fødevarer kom-
mer fabrikken til at imøde-
komme mange forskellige inter-
esser. Graintec har stor fokus på 

Det kommende laksefoderanlæg på den skotske ø Isle of Skye.

energigenvinding og har special-
iseret sig i miljørigtige produk-
tionsmetoder for ekstruderet 
fiske- og kæledyrsfoder. Virk-
somheden er førende inden for 
foder til havbrug. 

Dansk Ventil Center A/S leverer 
manuelle og automatiske ven-
tilløsninger til projektet. 
DVC satser i høj grad på bære-
dygtige og innovative løsninger 
til sikring af lang og problemfri 
drift af kundernes installationer. 

DVC har gennem de seneste 
mange år været leverandør af 
ventiler til Graintecs projekter 

rundt om i verden. 
DVC leverer produkter af høj 
kvalitet og har et højt niveau af 
teknisk know-how. Dette kombi-
neret med hurtige leveringstider 
og kompetent rådgivning, har 
gjort at DVC blev valgt som lev-
erandør til dette store projekt.

DVC’s store lager i Vejle kom-
bineret med deres samarbejd-
spartner i Holland har gjort det 
muligt at levere denne store or-
dre med kort leveringstid.
Den samlede ordre består af 
mere end 350 ventiler, påmon-
teret forskellige komponenter.

DN150 wafer kuglehane i rustfrit stål med aktu-
atorer, magnetventil og induktiv tilbagemelder.

 www.dvcas.dk

Den vejlensiske virksomhed 
Graintec A/S står for projekterin-
gen af den nye fabrik.
Graintec står for design og lever-
ance af den nye fiskefoderfabrik. 
Projektets samlede ordre på 250 
mio. kr. er den anden største i 
Graintecs historie
Fabrikken skal stå klar til pro-
duktion i sensommeren 2018.

DN100 butterflyventil med
induktiv tilbagemelder.


