KOSAN GAS
TUTUKSI

Kosan Gas on Pohjoismaiden johtavia nestekaasun jakelijoita.
Suomessa Kosan on erikoistunut säiliökaasun toimittamiseen yrityksille.

HYVÄÄ PALVELUA –
KAIKKIALLA POHJOISMAISSA
Kosan Gas tytäryhtiöineen toimii neljässä
Pohjoismaassa ja työllistää noin 80 henkilöä.
TEOLLISUUDEN PROSESSEIHIN,
LÄMMITYKSEEN JA TRUKKIEN
POLTTOAINEEKSI
Kosan Gas toimittaa säiliökaasua Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tanskassa
valikoimaan kuuluu myös pullokaasu. Asiakaskuntaamme kuuluu mm. suuria raskaan
teollisuuden yrityksiä, leipomoita, pesuloita
ja puutarhoja.
Nestekaasun käyttöalueita ovat esimerkiksi:
Lämmöntuotanto: Polttoöljy voidaan korvata
nestekaasulla höyryn ja lämmön tuotannossa.
Metalli- ja terästeollisuus: Terästä leikatessa
ja lämmitettäessä nestekaasu on edullinen ja
kustannustehokas vaihtoehto.
Hallien lämmitys: Infrapunalämmittimet johtavat lämmön työskentelyalueelle säteilyenergiana lämmittämättä ympäröivää ilmaa.
Logistiikka: Nestekaasukäyttöiset trukit ovat
taloudellinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto dieselillä tai sähköllä toimiville trukeille.

Kipsilevyjen valmistus: Kipsin kuivattaminen
ja kalsinointi nestekaasuliekillä ei aiheuta
hajuhaittoja.
Elintarviketeollisuus: Nestekaasua käytetään
esimerkiksi leivonnaisten paistamiseen.
Lasi ja keramiikka: Kun käytetään nestekaasua
lasia poltettaessa, vältytään epäpuhtauksilta.
KUSTANNUSTEHOKAS JA KILPAILUKYKYINEN
Kevyt ja raskas polttoöljy voidaan teollisessa
lämmön ja höyryn tuotannossa korvata nestekaasulla. Nestekaasu palaa puhtaasti, joten
sitä voidaan polttaa tuotteen välittömässä
läheisyydessä lämmönsiirtohävikin minimoimiseksi.
VAKAAT YHDYSVALTALAISET OMISTAJAT
Yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö UGI Corporation
hankki vuonna 2010 tanskalaisen Kosan Gasin
koko osakekannan. Vuonna 2011 Kosan kasvoi
ostettuaan Shell Gasin toiminnan Tanskassa,
Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Tänään yritys käyttää tavaramerkkiä Kosan Gas kaikissa
neljässä maassa. UGI on jakanut osinkoja omistajilleen 125 peräkkäistä vuotta. Sen omistukseen kuuluvat muun muassa Yhdysvaltojen
suurin propaanin vähittäismyyjä AmeriGas
Partners, merkittävä ranskalainen propaanin
jakelija Antargaz ja itävaltalainen Flaga, joka
toimii useassa Euroopan maassa.

KOSAN GAS – TUNNETTU JA PERIN
TEISTÄÄN YLPEÄ TAVARAMERKKI
Kosan Gasin historia alkoi Tanskassa
1920-luvulla. Suomen markkinoille
Kosanin kaasupullot tulivat 1949 ja
niitä myytiin pääasiassa kotitalouksien
käyttöön. Kosanin menestyksekäs
toiminta Suomessa päättyi 1960luvulla yrityskauppojen myötä.
Vuonna 1989 Kosan poistui myös
Tanskan markkinoilta, kun sen liiketoiminta siirtyi BP:n omistukseen.
Kosanin perinteikäs tavaramerkki
teki paluun Suomeen vuonna 2011
UGI Corporationin ostettua BP:n
Tanskan toiminnot ja Shell Gasin
epohjoismaisen säiliökaasutoiminnan, jotka yhdistettiin Kosan Gasiksi.
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