
Maintenance NEXT 11-13 april in Rotterdam. Info Geveke-stand & gratis entree: geveke-energyservices.nl

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.

1

M
at

th
ijs

 V
eg

te
r v

an
 N

at
ur

al
is

: "
Tr

ix
 b

lij
ft 

fa
sc

in
er

en
d 

om
 n

aa
r t

e 
ki

jk
en

. 
O

ve
ra

l z
ie

 je
 s

po
re

n 
va

n 
ee

n 
zw

aa
r l

ev
en

."
April 2017 Nummer 1

Matthijs Vegter organiseert tentoonstel-

lingen bij Naturalis in Leiden. Hij is nog 

steeds laaiend enthousiast over de komst 

van de legendarische dino die met haar 

lengte van dertien meter tot de grootste 

vleesetende dino's behoort die ooit op 

aarde hebben rondgelopen. "Het is zo'n 

onwaarschijnlijke geschiedenis. Onze 

hebben opgegraven". Trix is gevonden in 

de Amerikaanse staat Montana op een 

uitgestrekte prairie in droog, zanderig 

grasland. Boeren hebben er farms zo 

groot als de provincie Utrecht. Er liggen 

veel fossielen, maar bijna altijd worden er 

losse botten gevonden. Vegter: "Het is de 

eerste T.rex die in het bezit is van een 

museum buiten de VS en de enige ter 

wereld waar de echte schedel op het 

echte skelet is gemonteerd."

Levensechte dinorobots

Trix is nog tot en met 5 juni dit jaar te 

bewonderen in Naturalis. Daarna gaat ze 

tijdelijk op reis omdat het hoofdgebouw 

wordt verbouwd tot naar verwachting 

eind 2018. Toen Vegter de huidige ten-

toonstelling ging samenstellen, wilde hij 

laten zien hoe dino's er echt uitzagen en 

Bij Naturalis draait 
alles nu even om Trix

directeur zei in 2012 dat hij een echte 

T.rex wilde als ultieme publiekstrekker 

om ons natuurhistorische verhaal aan op 

te hangen. Als je weet dat er maar eens 

in de vijfentwintig jaar resten van een  

T.rex worden gevonden, dan snap je dat 

het ongelofelijk is dat wij een jaar later al 

een van de drie meest complete skeletten 

Er leefde eens lang, heel lang geleden, in een land hier ver vandaan 

een Tyrannosaurus rex. Toen ze ruim dertig jaar oud was, overleed 

ze. 66 miljoen jaar lag ze stilletjes bedolven onder het zand. Tot op 

een goede dag een boer een bot van haar heup vond en de onder-

zoekers van Naturalis waarschuwde. Die groeven haar enorme ske-

let op en maakten van haar het pronkstuk van ons nationaal natuur-

historisch museum. En ze noemden haar Trix. Het is een onwaar-

schijnlijk, maar waargebeurd sprookje. In de schaduw van Trix be-

wegen dinorobots op perslucht. Maar alles draait natuurlijk om Trix.
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bewogen. "Goede animatronics, of 

dierenrobots, zijn daarvoor een gewel-

dig middel. De dino's die hier staan 

bewegen overtuigend; dynamisch zon-

der dat het sist en piept. Het spreekt 

onze bezoekers enorm aan."

De dino's maken de bewegingen met 

behulp van perslucht. Vegter had de 

persluchtspecificaties van de verhuur-

der van de dinorobots gekregen en  

zocht een betrouwbare leverancier.  

"Wij zijn zeven dagen per week acht tot 

tien uur per dag open, we willen geen 

storingen. We kwamen bij Geveke uit 

omdat ze echt betrokken waren bij deze 

tentoonstelling. Natuurlijk is prijs belang-

rijk, maar als je merkt dat een leverancier 

hetzelfde enthousiasme heeft als wij, 

dan is dat een garantie op succes. Dat is 

ook gebleken. Sinds de CompAir-pers-

luchtinstallatie is geplaatst, heb ik geen 

contact meer gehad met Geveke. Dat is 

een compliment, want het werkt gewoon 

perfect. En de dino-robots zijn hier maar 

tien maanden, dus is er amper onder-

houd nodig." En zo speelt perslucht  

een bescheiden rol in het waargebeurde 

sprookje van Trix die vanaf eind 2018  

nog lang (en gelukkig) in Naturalis is  

te zien. Maar u kunt haar en haar  

bewegende soortgenoten natuurlijk  

ook nog de komende maanden gaan 

bewonderen.

Zie ook: www.naturalis.nl

Info: Emile Vink, 020 582 2615, 

emile.vink@geveke.com

Waarom Naturalis  
voor Geveke koos:
- betrouwbare reputatie

-  echt betrokken bij de  

Trix-tentoonstelling

- goede prijs-kwaliteitverhouding

Met het 10% besparingsconcept van  

Geveke zet u voor perslucht een flinke 

stap in de naleving van de EED-richtlijn.  

U bespaart namelijk gegarandeerd min-

stens 10% op het energieverbruik van uw 

compressorinstallatie. Ongeacht het 

merk. Ook als u geen EED-auditplicht 

hebt, is dit uiterst interessant. U start 

namelijk direct met energie besparen en 

dus met geld verdienen! Het unieke van 

dit concept is dat u geen investering hoeft 

te doen voor die 10% energiebesparing. 

De benodigde apparatuur en diensten 

voor het bereiken van de energiereductie, 

worden namelijk betaald uit de gereali-

seerde besparing. Het surplus van de 

besparing ziet u elke maand terug op uw 

energienota! U kunt de gerealiseerde 

besparing altijd toetsen aan de prognose.  

Want we houden van transparantie. 

Benieuwd hoeveel u kunt besparen?  

Wij rekenen dat graag voor u uit.

Info: Ab Soekhoe, 020 582 2439, 

ab.soekhoe@geveke.com

Uniek: geen investering,  
direct 10% energiebesparing

Een schroefcompressor van CompAir (15 kW) 
laat robotdino's overtuigend bewegen  
op perslucht. De daarvoor vereiste luchtdruk 
en luchtkwaliteit produceert deze compact 
gebouwde compressor achter de schermen  
in een kleine ruimte.

Waarom persluchtleidingen 
van Transair in Naturalis?
De persluchtinstallatie bij Naturalis is 

uitgevoerd met Transair-persluchtlei-

dingen. Het Transair-systeem bestaat 

uit buizen en snelkoppelingen die een-

voudig zijn te monteren; de buis wordt 

in een snelkoppeling geklikt en klaar is 

Kees. Bij Naturalis was het handig dat 

het systeem simpel is uit te breiden, 

omdat de exacte plek van de dino-

robots nog niet duidelijk was bij de 

aanleg van de persluchthoofdleiding in 

een kabelgoot door het museum. Met 

het Transair-systeem konden er later 

makkelijk aftakkingen worden gemaakt.

De voordelen van 
Transair-persluchtleidingen:
-  lage weerstand, lagere  

energierekening

-  geen corrosie (aluminium)

- lichtgewicht

-  eenvoudig te hergebruiken  

en uit te breiden

-  zeer snel te monteren;  

geen dure installatiekosten

-  uit voorraad leverbaar

-  10 jaar fabrieksgarantie

Bij onze ParkerStores in Amsterdam  

(020 582 2828) en Coevorden  

(0524 525 348) geven we u graag  

deskundig advies. Of mail naar:  

parkerstore@geveke.com.

http://www.geveke-persluchttechniek.nl
http://www.compair-geveke.be
http://www.naturalis.nl
mailto:emile.vink@geveke.com
mailto:ab.soekhoe@geveke.com
mailto:parkerstore@geveke.com
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Gegarandeerd lange 
levensduur met 

droogstofelementen.

Ruil uw bestaande 
fi lter in en krijg 3x 

voordeel: lagere 
kosten, minder 

energieverbruik 
en betere kwaliteit 

perslucht.

Altijd de juiste persluchtkwaliteit

Laagste drukval in 
persluchtland.

Met de vernieuwde drogers van Parker Zander en de fi lters van Parker 
domnick hunter kan Geveke u altijd de juiste kwaliteit perslucht garan-
deren. Profi teer van de aantrekkelijke fi lterinruilactie!

series Compressed Dry Air Systems 

(CDAS) en Oil Free Air Systems (OFAS) 

worden compleet geleverd met drie fi l-

ters. Elke droger is bovendien standaard 

uitgerust met Energy Saving Technology. 

Deze nieuw ontwikkelde dauwpuntsturing 

zorgt voor een extreem laag energiever-

bruik. Bediening van de units gaat via 

een touchscreen. Op het full colour 

scherm is de status van de drogers 

continu zichtbaar.

Info: Pim Korte, 020 582 2615, 

pim.korte@geveke.com

De wereldleider in persluchtfi ltratie, Parker domnick hunter, introduceert een nieuwe range 

fi lters; de Oil-X fi lters. Ze verbruiken minder energie door lagere drukval in bedrijfsomstan-

digheden. En dus niet alleen in de ideale testomgeving. Alle voordelen op een rijtje:

- slechts 125 mbar drukval in bedrijfsconditie terwijl minstens 0,4 bar gebruikelijk is;

- behoudt minimale drukval over gehele vervangingsinterval;

- nieuwe fi lterelementen passen in de bestaande range fi lterhuizen;

- drukverschilmeters zijn rechtstreeks te monteren op de fi lterhuizen;

- fi lters zijn eenvoudig te koppelen door draadeind koppelsets.

Oil-X fi lters; energievriendelijker bestaat niet!

Info: Pim Korte, 020 582 2615, pim.korte@geveke.com

van uw perslucht. Tegelijkertijd veroorza-

ken fi lters ook een drukval. Tot nu toe was 

dat ongeveer 0,4 / 0,5 bar. Maar nu zijn er 

de vernieuwde Parker domnick hunter 

Oil-X fi lters. Die hebben een drukverlies 

van slechts 125 mbar in verzadigde toe-

stand. Dat betekent op jaarbasis een forse 

energiebesparing. Dus snel uw oude 

persluchtfi lters inruilen!

Info: Pim Korte, 020 582 2615, 

pim.korte@geveke.com

Als trendsetter in adsorptiedrogers met 

modulaire opbouw - een concept dat 

wereldwijd veel navolging heeft gekregen 

- blijft Parker Zander voorop lopen. Want 

Parker Zander heeft alle modulaire erva-

ringen geïntegreerd in alweer een nieuwe 

range drogers. Deze hebben een innova-

tieve modulaire opbouw met standaard 

componenten. Resultaat: grotere be-

trouwbaarheid en lagere kostprijs. Door 

de droogstof in een elementenuitvoering 

te leveren, is een gegarandeerd zeer 

lange levensduur gecombineerd met 

eenvoudige uitwisselbaarheid. De nieuwe 

Ruil uw oude persluchtfi lter in voor een 

complete Parker domnick hunter Oil-X 

fi lter, inclusief fi lterelement en automati-

sche condensdrain. En dat voor slechts de 

prijs van het fi lterelement! U ontvangt 

dan tegelijkertijd een fi lterovereenkomst 

voor uw nieuwe elementen, waardoor u 

gegarandeerd altijd de juiste perslucht-

kwaliteit hebt. Deze inruilactie loopt tot 

1 augustus dit jaar.

Filters bepalen in sterke mate de kwaliteit 

Innovatieve adsorptiedrogers: 
lagere kostprijs

Energiezuinige fi lters
door geringe drukval

Actie: compleet fi lter 
voor de prijs van een fi lterelement

Pim Korte

http://www.geveke-persluchttechniek.nl
http://www.compair-geveke.be
mailto:pim.korte@geveke.com
mailto:pim.korte@geveke.com
mailto:pim.korte@geveke.com
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Colofon

Service

Gecomprimeerd is een uitgave van Geveke. Met medewerking van communicatieadviseur/tekstschrijver Joop K. de Vries, vormgeving Ambasco. Foto's Naturalis Fjodor Buijs. Foto's 
Rayon Noordoost Jan Anninga. Gecomprimeerd wordt gedrukt op minder milieubelastend papier (FSC-keurmerk). Wilt u Gecomprimeerd ontvangen? Meld u dan aan als (gratis) 
abonnee. Stuur ons een e-mail. Geveke Persluchttechniek - Postbus 820 -1000 AV Amsterdam - telefoon 020 582 9111 - e-mail info@geveke-persluchttechniek.nl 
www.perslucht.nl. CompAir Geveke - Leuvensesteenweg 248B - 1800 Vilvoorde- telefoon 02 720 48 90 - e-mail info@compair-geveke.be - www.geveke-compressors.be.

www.geveke-persluchttechniek.nl | www.compair-geveke.be

Vanuit de Geveke-vestiging Coevorden zorgen onze planners Ronnie Vrieling  
en Erik Leemhuis ervoor dat de servicemonteurs van Rayon Noordoost  
langskomen voor onderhoud of om een storing te verhelpen. In Coevorden  
is ook een ParkerStore en een Hose Doctor-servicebus. Deze bus wordt  
sinds begin dit jaar bemand door Lucas van Noordwijk.

Service Rayon Noordoost: 

Kwaliteit en snelheid dichtbij de klant

Erik Leemhuis

"Monteurs goed inplannen is belangrijk, 

maar ook belangrijk is dat ik verstand 

van techniek heb. Ik ben zelf monteur 

geweest, dus als ik een klant aan de lijn 

krijg voor een storing, weet ik vaak direct 

wat er speelt. Dat is ook handig voor de 

servicemonteur die daardoor goed voor-

bereid op pad gaat. We hebben een 

naam op te houden als het gaat om 

hoogwaardige serviceverlening. Geveke 

stelt hoge kwaliteitseisen aan medewer-

kers en aan materialen."

Lucas van Noordwijk

"De Hose Doctor-servicebus is de mobiele 

werkplaats van onze Geveke ParkerStore. 

Bel me en ik ben snel ter plaatse voor het 

vervangen van hydraulische slangen, fil-

ters en andere hydraulische onderdelen. 

Het is altijd weer een uitdaging om bij de 

klant zo min mogelijk vertraging en pro-

ductieverlies te bereiken. Mensen tevreden 

maken met onze service, dat is mijn doel. 

We krijgen het steeds drukker met klussen 

op locatie, daarom ben ik er begin dit jaar 

bijgekomen. Elke dag is anders, het ene 

moment sta ik bij een persluchtinstallatie 

van een betoncentrale, het volgende mo-

ment bij een shovel met een kapotte slang; 

dat vind ik mooi."

Info: www.geveke-persluchttechniek.nl/

onderhoud en www.geveke-parkerstore.nl

Ronnie Vrieling

"Regulier onderhoud plannen is de hoofd-

ader van ons werk. Daarnaast zijn er sto-

ringsmeldingen. Het is onze kracht om die 

heel snel te verhelpen of om een tijdelijke 

compressor in te zetten. We hebben altijd 

huurunits op aanhangwagens klaar staan. 

Wij wachten geen dagen, maar handelen 

direct. We doen er alles aan om de klant 

weer zo gauw mogelijk aan lucht te hel-

pen. Soms halen we compressoren naar 

onze eigen werkplaats in Coevorden om 

te repareren of te reviseren, maar dan 

zorgen we altijd dat de klant ondertussen 

kan doordraaien."

Geveke Energy Services

Stevig besparen op perslucht? Uw bedrijf kan het vast ook. Maar waar te beginnen? 

De eendaagse workshop van Geveke biedt u inzicht! En is tegelijkertijd een flinke stap 

in de naleving van de EED energie-audit. U gaat hands-on in kleine groepjes aan de 

slag met een werkende persluchtinstallatie! Aan het einde van de dag hebt u inzicht 

waar en hoe u het energieverbruik van uw installatie kunt verminderen.  

De workshop wordt gehouden in Amsterdam. Kosten € 95,- ex. btw, inclusief koffie, 

thee, lunch en lesmateriaal. De workshop is voor medewerkers Technische Dienst, 

milieu-inspecteurs & KAM-medewerkers.

Info: Ab Soekhoe, 020 582 2439, ab.soekhoe@geveke.com.

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

Hands-on workshop: in één dag leren besparen op perslucht

Waar te beginnen met energiebesparing op perslucht? 
Na de workshop weet u het.

mailto:ab.soekhoe@geveke.com
http://www.geveke-persluchttechniek.nl/
http://www.geveke-parkerstore.nl
mailto:info@geveke-persluchttechniek.nl
http://www.perslucht.nl
mailto:info@compair-geveke.be
http://www.geveke-compressors.be
http://www.geveke-persluchttechniek.nl
http://www.compair-geveke.be



