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Lähtötilanne:
BK Fuels Ltd on kiinteän polttoaineen, mm. tukkien ja sytykepuiden, tukku- ja vähittäiskauppias Ballacollassa, 
Laoisin kreivikunnassa, Irlannissa. Yritys halusi lisätä kuivatun puun tuotantoa vastatakseen kasvaneeseen 
kysyntään. Uudet ja vanhat asiakkaat olivat huomanneet, että vähemmän kosteutta sisältävä kuivattu puu 
tuottaa vähemmän savua ja vähentää tervan muodostusta savupiippuihin. BK Fuels toivoi myös voivansa 
pienentää kustannuksiaan käyttämällä polttoaineena jätepuuta sen sijaan, että olisi ostanut kalliita fossiilisia 
polttoaineita. 

Ratkaisu:
Ehdotimme GlenFarrow 125 -kattilaa ja siihen liitettyä kontitettua tukkikuivuria. Kuivuri eristettiin lämpöhävikin 
pienentämiseksi, jolloin tukkierän kuivaamiseen kuluu vähemmän aikaa. GlenFarrow 125 on akkreditoitu jätepuun 
polttamiseen (mukaan lukien A-luokan rakennusjätepuu), joten se sopi hyvin BK Fuelsin suunnitelmiin. 
GlenFarrow’n tiimi kustomoi järjestelmän vastaamaan BK Fuelsin tarpeita, toimitti sen ja asensi kattilan ja kontin 
sekä teki kaikki tarvittavat putkityöt.

Asiakkaan kommentit:
“Uuden kattilan ja tukkikuivurin ansiosta pystyimme lisäämään tukkien ja sytykepuiden tuotantoa ja vastaamaan 
kasvavaan kysyntään. Olemme myös päässeet uusille markkinoille ja pystymme ottamaan vastaan isompia 
tilauksia.

Ratkaisu oli meille täydellinen. GlenFarrow tarjosi meille erinomaista palvelua, sopivimpien ratkaisujen 
ehdottamisesta suunnitteluun ja asennukseen. He jopa vastaavat kattilamme huollosta ja varmistavat, että 
täytämme asiakkaidemme vaatimukset.”

Brian Kirwan, BK Fuelsin omistaja

Uusi yhteistyösuhde:
GlenFarrow’n tuotteet ja palvelu tekivät Brian Kirwaniin niin suuren vaikutuksen, että hän halusi edistää 
GlenFarrow’n kattilavalikoiman lanseerausta Irlantiin.

Hän totesi:
“Näin kattilan ja tukkikuivurin alun perin APF-messuilla. GlenFarrow’n tiimi oli innokas auttamaan ja jousti 
vaatimuksestani lisätä ylimääräinen eristys vakiomalliseen tukkikuivuriin. GlenFarrow’n biomassakattilat on 
rakennettu tiukkojen standardien mukaan. Tuote teki minuun niin suuren vaikutuksen, että näin kattiloille sekä 
tukki- ja viljakuivureille erinomaiset mahdollisuudet kotona Irlannissa.”

GlenFarrow’n toimitusjohtaja Paul Kitchen vastasi:
“Olemme iloisia saadessamme Brianin edustajaksemme Irlannissa. Hän on kattiloidemme loistava puolestapuhuja, 
ja odotamme innolla yhteistyötä hänen kanssaan päästäksemme esittelemään tuotteemme ja 
biomassapolttoaineiden edut huomattavasti suuremmalle asiakaskunnalle.”

+358 (0)9 4245 1855  •  info@glenfarrow.com  •  glenfarrow.com
Pääkonttori: Glen Farrow UK Ltd, Glendum Close, Pinchbeck, Spalding, Lincs PE11 3DQ, UK
Glen Farrow UK Ltd rekisteröity Englannissa ja Walesissa, Rnro 1045218 - ALV nro 119 3224 88
Rekisteröity toimipaikka: Glen Farrow UK Ltd, Glendum Close, Pinchbeck, Spalding, Lincs PE11 3DQ, UK 


