
Airco DIET
I samarbejde med Airco DIET og BIIR Lean Engineering har BSB Industry forvandlet 
25 tons stål til et ståltårn, der skal bære Airco DIET’s nyeste procesanlæg til
tobaksindustrien.

I Airco DIET glæder projektingeniør Ronni Blicher 
Madsen sig over det færdige resultat, og han 
tøver ikke med at kalde det BSB Industry produ- 
cerede ståltårn for det hidtil bedste tårn, Frederi-
cia-virksomheden har fået leveret.

”Vi er godt tilfredse med det resultat, BSB Indu- 
stry og BIIR Lean Engineering har skabt i fælles-
skab. Det er konstrueret efter tegningerne og er 
let at samle for vores montører. Ståltårnet lever op 
til vores ønsker og krav”, forklarer Ronni Blicher 
Madsen, der har haft et godt samarbejde med 
BSB Industry.

”BSB Industry har haft alle deres kompetencer i 
spil. De har skåret, svejset og bukket 25 tons stål i 
runde tal, ligesom de har stået for projektledelse, 
indkøb og koordinering med værkstedet. I alle 

faser af samarbejdet har vi været trygge. Dialo-
gen har været løsningsorienteret, og vi har sam-
men formået at optimere arbejdsprocessen, så vi 
kom i mål til tiden trods en presset tidshorisont”, 
fortæller projektingeniøren.

”På grund af den stramme tidsplan købte BSB In-
dustry materialer ind tidligere i projektfasen end 
normalt. Det betød desværre, at en række emner 
var bukket i en for skarp radius og slog revner, 
da vi skulle samle konstruktionen. BSB Industry 
handlede hurtigt. De stod her en time efter, vi 
ringede, og efter blot to dage havde de produ- 
ceret de første 40 nye beslag til os. Reklama-
tionen er håndteret professionelt og oppe fra 
og ned”, forklarer Ronni Blicher Madsen, der ser 
frem til nye projekter sammen BSB Industry.
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