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Gecomprimeerd houdt u op de hoogte van innovaties in persluchttechniek. U leest over 
de nieuwste compressoren, drogers en filters. Over energiebesparing, milieubeleid en 
subsidiemogelijkheden. En we willen u graag inspireren door best practices.
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Het begon allemaal bijna zestig jaar gele‑

den in een Rijnsburgse schuur met gesne‑

den soepgroente. Maar al snel breidde het 

assortiment uit met boerenkool, bieten 

en andere voorgesneden groenten. Anno 

2019 zijn er duizend medewerkers aan het 

wassen, snijden en drogen. Dat doen ze 

niet met de hand, maar met hightech 

machines die deels op perslucht werken. 

de persluchtinstallatie onder de loep te 

nemen. Gerco Kramer, Projectleider & 

Installatiebeheerder, vertelt waarom 

voor Geveke is gekozen. "We hebben 

met meerdere persluchtleveranciers 

gesproken. Andere leveranciers zeiden: 

'Wat heb je voor installatie staan? Dan 

doen we er gewoon een compressor bij 

en dan heb je straks wel genoeg lucht.' 

Maar perslucht is voor ons een flinke 

investering en van levensbelang; de helft 

van de fabriek draait erop. We hoeven 

geen persluchtspecialist te worden, maar 

we willen wel weten welke keuzes er zijn. 

Geveke heeft ons helemaal meegenomen 

naar de basis in het persluchtverhaal. 

Onze engineer was daar erg van gechar‑

meerd. Daarnaast had onze kwaliteits‑

medewerker persluchtmetingen door 

Geveke Energy Services laten doen en 

Heemskerk fresh & easy zocht 
en vond een persluchtpartner

Zo zijn er optische sorteerders die razend‑

snel bruine blaadjes uit de sla blazen. Ook 

zijn er onlangs robots op perslucht 

aangeschaft, waarmee in de logistiek een 

automatiseringsslag is gemaakt.

Uitbreiding perslucht

Vanwege een aankomende uitbreiding 

was Heemskerk vorig jaar genoodzaakt 

Dagelijks eet een miljoen mensen een product van Heemskerk fresh & 

easy. Het familiebedrijf levert namelijk per week 3,5 miljoen verpak‑

kingen versgesneden groente, fruit en maaltijdsalades aan bekende 

supermarktketens en fastfoodrestaurants in binnen‑ en buitenland. 

Bijna alles onder private label. Sinds 1960 groeit het bedrijf als kool, 

met zo'n 15% per jaar. Perslucht moet dan natuurlijk meegroeien. In 

Geveke heeft Heemskerk fresh & easy een persluchtpartner gevonden 

die meer is dan alleen leverancier.
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waren er ook al lekkagemetingen in op‑

dracht van onze technische dienst door 

hen uitgevoerd. Het idee om met Geveke 

in zee te gaan kwam dus van drie kanten."

Keuzes open bespreken

Samen met Geveke heeft Kramer eerst 

bepaald wat er in de nieuwe situatie nodig 

is: hoeveel lucht, welke druk, hoeveel uur, 

welke kwaliteit? Van daaruit is bekeken of 

de huidige installatie was in te passen in 

de nieuwe situatie. Daarbij speelden ook 

nog andere factoren mee: de beperkte 

ruimte voor nieuwe compressoren, 

redundantie, energieverbruik, geluids‑

niveau en bedrijfszekerheid. Kramer: 

"Geveke heeft met ons in alle openheid 

de voor‑ en nadelen van een aantal  

keuzes besproken: centraal of decentraal 

opwekken, grote of kleine compressoren 

met meer of minder redundantie,  

gewone of energiezuinige compressoren."

Heemskerk koos uiteindelijk voor 

centrale opwekking met drie nieuwe 

45 kW CompAir‑compressoren met 

vaste toerentallen en energiezuinige IE4‑

motoren, in combinatie met een bestaande 

75 kW toerengeregelde compressor. Daar‑

naast is er een compressormanagement‑

regeling gekomen, een flowdrukregelaar 

(Intelligent Flow Control IFC) en nieuwe 

filters en drukvaten. Kramer over de keuze 

voor energiezuinige compressoren: "De 

investering in compressoren met een 

IE4‑motor is weliswaar iets hoger, maar 

die is snel terugverdiend met minder ener‑

gieverbruik en lagere onderhoudskosten. 

Daarnaast speelde de grotere betrouw‑

baarheid mee. De compressor draait met 

maar 1.500 toeren per minuut in plaats van 

3.000. Dat maakt hem ook meteen veel 

stiller. De compressoren staan bij de werk‑

plaats van de technische dienst, daarom 

is geluid voor ons ook een argument."

Is perslucht een blinde vlek in uw organisatie?
Perslucht is een veilige, maar kostbare 

energiedrager die uw aandacht verdient. 

Want wist u dat:

‑  voor 1 kW pneumatisch vermogen   

gemiddeld 8 kW elektrisch vermogen  

 nodig is?

‑ ruim 75% van de operationele kosten  

 van een compressor elektriciteitskosten  

 zijn? En dat u daarmee gemiddeld drie  

 keer de aanschafkosten kwijt bent aan  

 elektriciteitskosten per jaar bij  

 continu bedrijf.

Als u dan ook nog weet dat gemiddeld 

50% van alle opgewekte perslucht 

verloren gaat door:

‑ lekkages;

‑ weerstandsverliezen in verouderde   

 leidingsystemen;

‑ oneigenlijk verbruik door te hoog 

 draaien in druk;

‑ traagheid van de installatie;

‑ verkeerd gebruik van perslucht.

Dan begrijpt u dat uw persluchtinstallatie 

geen blinde vlek mag zijn. 

Door eenvoudige maatregelen met zeer 

korte terugverdientijden verbetert u de 

prestatie van uw installatie aanzienlijk. 

Met een Geveke energiescan wordt uw 

hele persluchtinstallatie vanaf opwekking 

Geveke Energy Services is een zelfstandige business unit binnen Geveke en is onafhankelijk in haar metingen en adviezen.

Geveke maakt 
persluchtkeuzes 
inzichtelijk

Geveke Energy Services

Splinternieuwe robots op perslucht zijn actief  in de logistiek.

tot de eindgebruikerspunten onder de 

loep genomen. We beginnen met een 

gratis bezoek waarbij we aan de hand 

van historische kengetallen snel uw 

besparingspotentieel bepalen. 

U krijgt ook direct duidelijkheid over de 

stappen waarmee u uw installatie kunt 

optimaliseren. Vervolgens starten we 

een airaudit. Hierbij installeren wij 

dataloggers, gekalibreerde flowsensoren 

en loggen we data gedurende een volle 

week. U kunt die meetdata inzien op een 

webportal. Op basis van de airaudit  

krijgt u een gedegen advies. Aarzel  

niet langer en zet die stap naar energie‑

besparing. Maak een afspraak voor de 

gratis Geveke energiescan.

Info: Ab Soekhoe, 020 582 2439, 

ab.soekhoe@geveke.com.

Partner in plaats van leverancier

Kramer vindt het belangrijk dat leveran‑

ciers partners zijn. "We willen af van die 

klant‑leverancierrelatie. Ik praat met veel 

leveranciers en iedereen wil natuurlijk wat 

verkopen, maar ik vind juist aftersales erg 

belangrijk. Welke ondersteuning kunnen 

we verwachten als de installatie er een‑

maal staat? Hoe snel ben je er bij als er iets 

Waarom Heemskerk fresh & 
easy voor Geveke koos: 
‑  laat keuzes zien en maakt ze  

begrijpelijk

‑ goede service, korte lijnen

‑ prettige medewerkers

aan de hand is? Als ik nu Geveke bel, 

spreek ik met vriendelijke mensen die 

begrijpen wat er speelt en het oplossen. 

Ze leggen het direct bij de juiste persoon 

neer. De lijnen zijn kort. We hebben tij‑

dens het proces regelmatig tegen elkaar 

gezegd: als de een pijn lijdt, doet de ander 

dat ook, maar als we kunnen delen in de 

feestvreugde doen we dat ook samen.  

En zo gaat het in de praktijk echt."

Zie ook: www.heemskerkfresh.com

Info: Emile Vink, 020 582 2615, 

emile.vink@geveke.com

www.geveke.com  
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Vers van de pers(lucht)
Nieuwe compressoren, vernieuwde richtlijn en meer; Geveke houdt 
u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op persluchtgebied.

De nieuwe toonaangevende CompAir 

L‑serie schroefcompressoren heeft de 

beste efficiëntie in zijn klasse. De serie 

bestaat uit compressoren met vermogens 

van 90 kW, 110 kW en 132 kW. Het zijn de 

meest energiezuinige compressoren in 

hun klasse met efficiencyverbeteringen 

tot 6% in vergelijking met eerdere 

CompAir lanceert nieuwe 
range efficiënte compressoren 

Aangescherpte BRC-richtlijn: 
verplichte filtratie perslucht bij gebruikspunt

Veel voedingsmiddelenfabrikanten 

(moeten) werken volgens de BRC (British 

Retail Consortium), de wereldwijde kwali‑

teitsnorm voor foodproducenten. Dit jaar 

heeft de BRC met versie 8 een aanscher‑

ping van deze norm geïntroduceerd. Voor 

perslucht betekent dat: bij productiepro‑

cessen waarbij perslucht als ingrediënt 

wordt gebruikt of waarbij de perslucht 

indirect of direct in contact komt met het 

product, bent u verplicht persluchtfiltratie 

toe te passen op het gebruikspunt. 

Geveke kan u helpen bij de keuze voor  

de juiste conditionering en energievrien‑

delijke filtratie bij het verbruikspunt. 

Lees het hele artikel over voedselveilig‑

heid op www.geveke.com/brc8

Meer info: Johan Nooijen, 020 582 2403, 

johan.nooijen@geveke.com

Wek zelf veilig uw labgassen op
Laboratoria gebruiken voor analyses 

gassen als stikstof, helium en waterstof. 

Vaak komen die gassen uit cilinders. Die 

cilinders moeten voldoen aan arbovoor‑

schriften en kennen daarnaast ook een 

veiligheidsgevaar, met name explosie‑

gevaar. Daarom vragen  ze veel aandacht:

‑ een cilinder moet altijd vast staan;

‑ leidingen mogen niet in de weg zitten;

‑  overdrukventielen moeten op een  

veilige plek kunnen afblazen;

‑  de cilinderopslag moet beschermd zijn 

tegen extreme temperaturen;

‑ er zijn vergunningen nodig.

Als u zelf labgassen opwekt met Parker 

gasgeneratoren hebt u al deze nadelen  

niet. En wel de voordelen:

‑ standalone en plug & play, met of 

 zonder compressor;

‑ constant de gewenste kwaliteit en 

‘Point of Use’ filtratie voorkomt verontreiniging.

Deze schroefcompressoren zijn de meest 
energiezuinige in hun klasse.

modellen, plus een 7% hoger debiet. 

Leverbaar met zowel een vast toerental 

als toerengeregeld. En zowel luchtge‑

koeld als watergekoeld. Kortom, in deze 

range kiest u altijd een energiezuinige 

compressor die bij u past.

Meer info: Johan Nooijen, 020 582 2403, 

johan.nooijen@geveke.com

Betrouwbaar, gebruiksvriendelijk plus  
nauwkeurige reproduceerbaarheid analyses.

www.geveke.com  

 hoeveelheid;

‑ werken op lage druk;

‑ zijn ftalaat vrij (weekmakers);

‑ robuust en duurzaam;

‑ de beste meetresultaten van de analyses;

‑ investering binnen enkele jaren 

 terugverdiend.

De gassen die de generatoren kunnen 

produceren zijn: waterstof, zero air, 

droge & schone lucht én stikstof.

Grote fabrikanten van apparatuur voor 

LC‑MS en GC‑MS zoals Bruker, Agilent, 

Perkin Elmer adviseren hun klanten 

Parker gasgeneratoren te gebruiken.

Meer info: Pim Korte, 020 582 2615, 

pim.korte@geveke.com
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"Ik bezocht onlangs een beurs en het was 

ongelofelijk hoeveel enthousiaste reacties 

ik kreeg op Gevekes nieuwe service voor 

labgasgeneratoren. Het is een gat in de 

markt. We hebben er vijf servicemonteurs 

voor opgeleid die 24‑uursservice op locatie 

leveren. Dat is uniek, want normaliter 

moeten generatoren vaak naar het buiten‑

land voor onderhoud en reparatie om de 

garantie te behouden. In mijn nieuwe 

functie als verkoopadviseur Analytical 

Gas Systems adviseer ik over labgassen. 

Geveke is distributeur in Nederland en 

België van generatoren van Parker  

Hannifin. Ik heb voorheen bij Parker 

gewerkt, dus ik ken de generatoren. 

Het zijn topproducten die stikstof en 

waterstof kunnen leveren volgens 

specifieke kwalificaties. De generatoren 

kunnen standalone gas opwekken met een 

eigen kleine compressor of ze kunnen gas 

maken met centraal opgewekte perslucht. 

Met een serviceabonnement heb je er geen 

omkijken meer naar. We verwisselen 

filters, controleren uitgaande specificaties, 

de fanmotor en de waterstofcellen. 

Laboratoria en leveranciers van apparatuur 

schreeuwen om dit soort oplossingen. 

Bijkomend voordeel van zelf labgassen 

opwekken, is dat je geen gedoe meer hebt 

met het omwisselen van gascilinders. 

En het is ook nog eens een investering die 

je in een paar jaar terugverdient."

Patrizia Callenbach (48) woont in 

Sliedrecht. In haar vrije tijd sleutelt ze 

Adviseurstip

Service

Patrizia heeft  
tal van hobby’s. 

Boswandelingen 
maken met de hond 

van haar dochter 
is er een van.

graag aan klassieke Harley Davidsons en 

Chevrolets. "Vroeger stond er een Harley 

in de woonkamer." Ook houdt ze van 

karpervissen. Daarnaast is ze als vrij‑

willige klushulp actief in de buurt. Vanuit 

haar tweede huis in de Dominicaanse 

Republiek bezoekt ze regelmatig haar 

Zuid‑Amerikaanse familie.

Info: Patrizia Callenbach, 020 582 2389, 

patrizia.callenbach@geveke.com

Draait uw bedrijf door als de perslucht wegvalt?  

Nieuwe labgasservice 
gat in de markt

Storing

Mocht u onverhoopt een storing hebben 

dan zijn wij er dag en nacht voor u om de 

installatie zo snel mogelijk weer op te 

starten. Als het kan met telefonische 

ondersteuning, als het moet door een 

servicemonteur te laten komen.

Onderhoud

Voorkomen is beter dan genezen. 

Dat geldt ook voor een storing. Daarom 

voeren onze servicemonteurs dagelijks 

preventief onderhoud uit aan alle merken 

persluchtinstallaties om ze in topconditie 

te houden.

Advies

Tijdens het onderhoud beoordelen de 

monteurs de staat van de installatie. 

Waar nodig krijgt u advies voor verbete‑

ringen aan de installatie of over aan‑

komende revisies van compressoren of 

andere units binnen uw persluchtsysteem.

Revisie

Mocht revisie nodig zijn, dan voeren 

we die uit in onze werkplaatsen in 

Amsterdam en Coevorden. Na een revisie 

is de compressor zo goed als nieuw en 

kan hij weer jaren probleemloos draaien.

Huur

Door een revisie of een storing kan uw 

bedrijf tijdelijk zonder perslucht komen te 

zitten. Maar uw bedrijf moet door. Daarom 

beschikt Geveke over een grote huur‑

vloot waarmee u altijd van perslucht 

bent verzekerd. Deze huurvloot bestaat 

uit complete persluchtinstallaties die 

plug en play zijn aan te sluiten.

Kortom, als perslucht voor uw bedrijf 

een levensader is, kies dan Geveke als 

uw persluchtpartner.

Meer info: thomas.meijer@geveke.com, 

020 582 2454

Colofon
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Service & onderhoud op maat in de Benelux.

Als uw antwoord op bovenstaande vraag 'nee' luidt, dan kent u het belang van goede service. Geveke  
garandeert u met dertig servicemonteurs bij drie vestigingen in de Benelux 24 uur per dag betrouwbare service.


