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Innovation viser vejen frem.

Med en lang række innovative koncepter er AGA banebrydende på det globale marked. Som teknologileder er det vores opgave hele tiden at hæve 

niveauet. Da vi pr. tradition er drevet af en iværksætterånd, arbejder vi konstant med nye kvalitetsprodukter og innovative processer.

AGA kan tilbyde mere. Vi skaber merværdi, klare konkurrencefordele og større udbytte. Hvert koncept er skræddersyet til at opfylde vores kunders 

behov, idet vi tilbyder både standard- og kundetilpassede løsninger. Det gælder for alle brancher og alle virksomheder uanset størrelse.

Hvis du ønsker at være på forkant med morgendagens muligheder, kræver det en samarbejdspartner, der ser topkvalitet, procesoptimering og øget 

produktivitet som en del af det daglige arbejde. Vi ser partnerskab som mere end bare at stå til rådighed for dig. Vi tilbyder at arbejde sammen med 

dig gennem hele processen. For når alt kommer til alt, er det altid en fælles indsats, der står bag den store succes.

AGA - ideas become solutions.

•  Ingen investeringer
•  Du ved hvad det koster
•  Vi har gjort alle dine 
   omkostninger variable



Vækst og innovation er afgørende faktorer 
for, at vi i Danmark kan bevare vores 
forspring inden for fødevareproduktionen!

Lease & Freeze - økonomi og fl eksibilitet i fødevareproduktion

AGA har et bredt produktprogram inden for udstyr til køling og 
frysning af en lang række kendte og måske helt ukendte pro-
dukter. Med AGA‘s Lease & Freeze-program får du adgang til 
disse teknologier - uden selv at skulle stå for investeringen.

For en fast månedlig ydelse får du en komplet fryselinie, som 
kan inkludere alt fra installation til løbende service og vedli-
gehold.

Får du med tiden behov for en opgradering, udvidelse eller 
måske noget helt andet, kan udstyret ombyttes eller udskiftes 
præcist efter dit behov. 

Du sikres således altid en optimale løsning – både i forhold til 
dit aktuelle behov og i forhold til den teknologiske udvikling.

Kryoteknologien, baseret på fl ydende nitrogen, er ammoniakfrysning langt over-
legen hvad angår bevarelse af fødevarens smag, tekstur og næringsindhold. Men 
teknologien tilbyder i dag også en langt mere fl eksibel og effektiv produktion som 
gør, at fordel ikke kun er forbundet med kvalitet, men også med økonomi. 

Rundt omkring i de danske fødevarevirksomheder og innovative miljøer fi ndes mange gode 

idéer til, hvordan vi kan udvikle nye fødevarer og produktionsmetoder - alt sammen noget, 

der kan skubbe gang i udviklingen.

Ny produktionsteknologi kan være en bekostelig affære, og stiller ofte store krav til investe-

ringer og driftskapital. Netop kapitalkravet er ofte begrænsende for hvilke initiativer, der 

kan sættes i gang.

AGA vil med Lease & Freeze-konceptet bidrage til af få tingene til at ske - og skabe øget 

vækst og innovation inden for fødevareindustrien!

Du ved hvad det koster!

Med AGA Lease & Freeze reduceres din investering til et mini-
mum, ligesom dine faste omkostninger bliver forudsigelige. 

Med den procesviden, som AGA har oparbejdet gennem sit 
tilhørsforhold til Linde Gas, vil vi med stor præcision kun-
ne estimere dine variable omkostninger, og dermed give et 
kompetent og realistisk forslag til din driftsøkonomi. 

AGA Lease & Freeze

»   Hurtig opstart 

»   Ingen investering 

»   Fast månedlig ydelse 

»   Fleksibel produktion

»   Adgang til den nyeste teknologi            

    og procesviden

Med en service- og vedligeholdelsesaftale vil du samtidig 
være garderet mod en række uforudsete udgifter.

Alt i alt betyder AGA´s Lease & Freeze, at du kan anvende 
dine ressourcer på alle de andre ting, som har indfl ydelse 
på din succes. 

Sammen kan vi løfte i fl ok og sikre, at dine ideer bliver til 
virkelighed!
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