EN NATURLIG RESSOURCE
TIL FREMTIDEN
I mere end 100 år er der blevet brudt kridt
fra kalkbruddet i nordjyske Aggersund.

ren og kommer ud til en lang række kunder
i ind- og udland.

Hvert år leverer dankalk over 600.000 tons
kridt- og kalkprodukter fra de to kalkbrud i
Aggersund og Mjels. Produkterne anvendes
i både landbrugs-, industri- og miljøsekto-

Hovedparten af kalkprodukterne afhentes
med lastvogne, mens 17% af produkterne
afskibes direkte fra hovedbruddet i Aggersund, hvor dankalk har egen havn.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find 360°-panoramaer,
fotogallerier, direkte webadgang og snap videos ved hjælp af au gmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller Google Play,
og download appen på din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med GoZee-ikonet.
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Webikon

Snap video

KVALITETSKRIDT TIL HELE VERDEN
Hos dankalk udvikler vi vores produkter
og services på basis af de nyeste og mest
innovative teknologier med ét mål for øje:
at skabe forretningsmæssig værdi for vores
kunder.
Derfor arbejder vi stenhårdt for at opretholde den høje kvalitet, dankalk er garant for.

Vi tror på, at høj kvalitet er en bærende faktor for fremtiden. For at tydeliggøre vores
høje standarder for både lokale og internationale kunder har vi valgt at implementere
kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 i vores
kalkbrud, ligesom vi er certificeret efter den
internationale miljøstandard ISO 14001.

Svane Shipping tilbyder en komplet logistikløsning,
når dine varer skal fragtes. Du får en lokal partner
med et globalt netværk, der sikrer, at vi kan løse
enhver opgave.
Nordkajen 2 · 6000 Kolding · Tlf.: 75 52 18 11
info@svaneshipping.dk · www.svaneshipping.dk

DANKALKS FORSKELLIGE SEGMENTER
dankalk tilbyder en lang række af specialprodukter inden for kalk. 70 % af vores
produkter sendes ud og bruges i landbruget
som et multifunktionelt næringsstof, hvor
kalk anvendes i reguleringen af landbrugsjorden såvel som i foderblandinger og til
desinfektion.

Den danske kvalitet er efterspurgt, og dankalk er storleverandør af kridt til asfaltindustrien. Vi anbefaler at bruge BETOCARB® i
alle typer af betonproduktion. BETOCARB®
er et danskproduceret produkt, der ud over
at være fremstillet i en kontrolleret proces
også er særdeles effektivt i brug.

Men vi kan mere og andet end det.

BETOCARB® UDFØRER TO FUNKTIONER I BETON:
1.

Calciumioner af BETOCARB® hjælper til at fremskynde krystalliseringsprocessen af
calcium-silikat-hydrat-faserne inden for de første 10 timer. De fine partikler og calciumioner giver reaktionssteder til højere tidlig hydrering og mere komplet cement-hydrering. BETOCARB ® virker som en katalysator, der giver en betydelig stigning i tidlig styrke.

2.

Den fine partikelstørrelsesfordeling af BETOCARB® giver optimal partikelpakning til udfyldning af mellemrummene mellem de grovere materialer i betonblanding.

Vi dækker hele Danmark – fra
den ene ende til den anden...
Professionel transport og logistik...
Hver dag - døgnet rundt!

97 52 00 44

STYKGODSCENTRET
SKIVE A/S

WWW.STYKGODSCENTRET.DK

MILJØVENLIGE KALKPRODUKTER
Ud over landbruget og industrien kan
dankalk også præsentere en række miljøvenlige absorbenter til røggasrensning på
kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg.
Et af produkterne er Danchalk/Crumbles,
der udmærker sig ved den store udnyttelsesgrad, og som allerede har medført
anseelige energibesparelser samt begrænset
CO2-udledningen på flere kraftvarmeværker
i Danmark.

ningsanlæg, hvilket har gjort os til en af de
førende leverandører til Danmarks kommunale rensningsanlæg.
Med dankalks kalkprodukter får bakterierne
i spildevandet ideelle betingelser for en god
rensning, og med tilsætning af fældningskemikalier opnås udfældning af de fosfater,
der normalt giver næring til den skadelige
algevækst i vandløb, søer og fjorde.

Et andet miljøområde, dankalk har specialiseret sig i, er produktudvikling til rens-

Salg og service af Cat-maskiner siden 1967. Gravemaskiner, læssemaskiner, dozere,
dumpere, minilæssere og minigravemaskiner. Fra 900 kg - 90 tons.
Pon Epuipment A/S - www.pon-cat.com
Park Allé 363 • 2605 Brøndby
Jens Olsens Vej 23 • 8200 Aarhus N
Tlf. 7025 2211

BEKÆMPELSE AF SVOVLBRINTE
Svovlbrinte er en farlig gas, der kan forekomme i kloakledninger, når spildevand
transporteres over lange strækninger, ligesom der dannes svovlbrinte, når et biogasanlæg producerer metangas.
Én ting er, at svovlbrinte lugter grimt af
rådne æg, en anden er, at selv i små koncentrationer kan svovlbrinte være særdeles
sundhedsskadelig for mennesker. Gassen
angriber beton og de fleste metaller og kan

dermed udrette stor skade på kloakledninger, pumpebrønde og elinstallationer.
dankalk hjælper forsyningsselskaber og
biogasanlæg med at bekæmpe svovlbrinte.
Vi kan stoppe eller hæmme udviklingen af
svovlbrinte gennem doseringsberegninger
og leverancer af hjælpestoffer som jernsulfat, jernklorid, FE Sorp, Nutriox® samt aktive
kul til rensning af spildevand, biogas og
luften i pumpebrøndene.

Handling of bulk – our expertise
Himmerlandsvej 16 · 9670 Løgstør

Tlf.: 96 66 88 00

Fabriksvej 14 · 7800 Skive · Tlf.: 97 58 42 00
post@fjordvejs.dk · www.fjordvejs.dk

MØD VORES EJERKREDS
dankalk er ejet af DLG (Dansk Landbrugs
Grovvareselskab) og den familieejede koncern OMYA, hvor ejerfordelingen er 56 % til
DLG og 44 % til OMYA.
DLG er Danmarks største grovvarevirksomhed med et landsdækkende net af forretninger. Virksomheden er et andelsselskab og
er dermed ejet og ledet af medlemmerne.
DLGs hovedopgave er at forsyne de danske
landmænd med foder, gødning, sædekorn,
planteværn og jordbrugskalk samt at aftage
landbrugets afgrøder efter høst.

OMYA, der har hovedsæde i Oftringen i
Schweiz, er blandt verdens største producenter af calciumcarbonat og leverer
bl.a. til plast-, gummi-, maling-, beton-, og
papirindustrien.
Strategien med et delt ejerskab er valgt for
at øge vidensniveauet om kalk i det nordjyske datterselskab og dermed sikre en fortsat
positiv udvikling af dankalk K/S.

Krastrup Smedje

Industriel IT & automation

V/ KRISTIAN SVENSTRUP

Vores IT- og automationsafdeling står
klar til at hjælpe din virksomhed med
at opnå et højt automationsniveau og
dermed en øget produktivitet.

Krastrupvej 2
9240 Nibe
Krastrupsmedje@GMAIL.COM
Mobil 29 36 29 53

Limfjordsvej 10 • 9670 Løgstør • Tlf. 9867 1933 / 9867 6280
Industrivej 9 • 9690 Fjerritslev • Tlf. 9821 1144
www.midtfjordel.dk

Tlf. 99 36 40 00 | intego.dk

Løsningerne omfatter:
Automationseftersyn og strategi
Apps til produktionsløsninger
Produktivitetsoptimering

dankalk K/S
Aggersundvej 50
9670 Løgstør
Tlf: 3368 7400
dankalk@dankalk.dk

14760 • www.jsdanmark.dk

www.dankalk.dk

