
www.geveke.com

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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De PepsiCo-fabriek in Broek op Langedijk 

was in 1958 de eerste chipsfabriek op  

het Europese vasteland. In dat jaar begon 

een aardappelteler samen met de  

Engelse chipsproducent Frank Smith 

aardappels te frituren in een schuur. 

Momenteel werken er driehonderd  

De ambitie op het gebied van energie is 

om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten. 

Dave van Braak, teamleider energie en 

faciliteiten, legt uit wat er gebeurt op het 

gebied van perslucht. "Toen we een com-

pressor moesten vervangen, hebben we 

meerdere partijen uitgedaagd te komen 

met een zo laag mogelijke lifetime cost 

over tien jaar. De lifetime cost bij com-

pressoren bestaat voor 10% uit aanschaf-

kosten, 20% onderhoudskosten en 70% 

energieverbruik. Dan kom je bijna auto-

matisch uit bij de meest energiezuinige 

compressor. Voordat we een nieuwe com-

pressor hebben aangeschaft, hebben we 

eerst onderzocht of we minder perslucht 

konden verbruiken. Dat betekende veel 

Chipsfabriek draait met  
laagste druk van Nederland

medewerkers in een moderne fabriek.  

In slechts twintig minuten worden aard-

appels omgetoverd tot chips.

Laagste lifetime cost

'Performance with Purpose' kent drie 

pijlers: products, people en planet.  

Eén miljoen zakken chips per dag produceert de fabriek  

van PepsiCo in Broek op Langedijk. Bekende merken als Lays, 

Hamka's, Nibbits en Cheetos komen uit deze grootste  

chipsfabriek van Nederland. Onder de titel 'Performance  

with Purpose' werkt PepsiCo wereldwijd aan duurzaamheid.  

Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot aanzienlijk minder 

perslucht per kilo chips.
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meten: lekkages opsporen en bij alle grote 

persluchtgebruikers kijken of de druk om-

laag zou kunnen. Met wat kleine aanpas-

singen van kleppen en een enkele 

drukverhoger kon de druk van 7,5 bar naar 

5 bar. Elke bar verlaging betekent 7% ener-

giebesparing, dus dat scheelt enorm." De 

fabriek heeft daarmee de laagste pers-

luchtdruk van alle klanten van Geveke.

Uitstekend monitoringsysteem

Geveke bood PepsiCo de laagste lifetime 

cost. "En", zegt Dave, "Geveke ging soepel 

mee in onze wensen. De vragen die we 

vooraf hadden werden open en eerlijk 

beantwoord. Wat verder meespeelde, is 

dat Geveke ook compressoren van andere 

merken kan onderhouden en een uitste-

kend monitoringsysteem heeft, CAEMS, 

waarin we alle merken compressoren 

kunnen onderbrengen. Door CAEMS te 

koppelen aan productiegegevens, kan ik 

op dagbasis zien hoeveel liter lucht we per 

kilo chips gebruiken. De afgelopen jaren is 

dat flink gedaald. Daarnaast doet Geveke 

twee maal per jaar lekkagemetingen, elk 

lek wordt daarmee inzichtelijk gemaakt."

Koeldroger voor adsorptiedroger

Met de aanschaf van een nieuwe com-

pressor wilde PepsiCo gelijk een slag 

maken in de persluchtkwaliteit. Het 

dauwpunt werd daarvoor verlaagd naar 

-55 °C. Van Braak vertelt hoe er in overleg 

met Geveke is gekozen om de perslucht 

eerst te drogen met een koeldroger en 

daarna pas met een adsorptiedroger. 

"Lucht uit een compressor bevat 30 gram 

vocht per m3, uit een koeldroger slechts  

6 g/m3. De adsorptiedroger verbruikt 

Waarom PepsiCo  
Broek op Langedijk  
voor Geveke koos:
-   ging soepel mee in de wensen

-  had de laagste lifetime cost  

over tien jaar

-  heeft met CAEMS een uitstekend 

monitoringsysteem

-  onderhoudt ook compressoren  

van andere merken

Als uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 

kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas 

verbruikt, moet u zelf gaan rapporteren 

welke maatregelen u hebt genomen om 

energie te besparen. De overheid heeft 

begin dit jaar de bewijslast omgedraaid 

om de Europese doelstelling van 20% 

minder energieverbruik in 2020 te halen. 

Milieu-inspecteurs gaan strenger contro-

leren of uw bedrijf zich daadwerkelijk 

inspant om te voldoen aan de Europese 

Energie-Efficiency Richtlijn (EED-richtlijn).

Volop besparingsmogelijkheden

De milieu-inspecteurs letten niet alleen 

op verwarming en verlichting, maar ook 

op aandrijvingen, stoom en perslucht.  

Als het gaat om energiebesparing op 

perslucht, moet u natuurlijk bij Geveke 

Energy Services zijn. Uit ervaring kunnen 

we zeggen dat bij de meeste perslucht-

installaties veel energie te besparen is. 

Bijvoorbeeld door bewustwording, het 

verhelpen van lekkages, het implementeren 

van slimme compressormanagementsyste-

men en door optimalisatie. 

Energie besparen loont het meest met een 

structurele aanpak. Geveke Energy Services 

heeft een monitoringsysteem ontwikkeld 

- CAEMS - dat persluchtdata verzamelt en 

doorstuurt naar een webapplicatie. Daar 

worden de data direct omgezet in grafieken, 

rapportages en continubewaking op afwij-

kingen. CAEMS voldoet aan de EED en ISO 

50001 richtlijnen en is probleemloos toe te 

passen op alle merken persluchtinstallaties.

Info: Ab Soekhoe, 020 582 2439,  

ab.soekhoe@geveke.com.

Milieu-inspecteurs controleren
energiebesparing, ook op perslucht

Met CAEMS 
ziet u uw 

belangrijkste  
perslucht- 

parameters  
online

Dankzij de koeldroger verbruikt de adsorptiedroger tweederde minder energie.

tweederde minder energie door de koel-

droger ervoor te zetten. Deze investering 

hebben we in een jaar terugverdiend."

Zie ook: www.pepsico.nl

Info: Emile Vink, 020 582 2615,  

emile.vink@geveke.com 

Geveke ging soepel 
mee in de wensen 
die PepsiCo had

Geveke Energy Services is een zelfstandige business unit binnen Geveke Werktuigbouw en is onafhankelijk in haar metingen en adviezen.
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U ziet in allerlei advertenties en berichten verschillende typen compressoren aanbevolen 

worden, zoals oliegesmeerde schroefcompressoren, scrollcompressoren en olievrije  

schroefcompressoren. Maar welk type compressor is nu de juiste voor u? Geveke kan u  

daarbij adviseren. Ons voordeel is dat we alle werkingsprincipes in huis hebben en daarmee 

altijd de beste oplossing kunnen bieden. U krijgt dus nooit een bepaald type compressor aan-

bevolen, simpelweg omdat we een ander soort niet in ons programma hebben. Vaak is een 

persluchtbehoefte op meerdere manieren in te vullen, maar meestal is er maar één de beste.

Welk type compressor kiest
u voor uw persluchtbehoefte?

Voor doorblazen, schoonblazen,  

aandrijven van cilinders en persluchtge-

reedschap in bijvoorbeeld de metaal-  

of kunststofindustrie. Afhankelijk van  

de benodigde capaciteit per minuut:

-  oliegesmeerde zuigercompressor  

op een persluchtvat;

-  oliegesmeerde schroef-  

of schottencompressor  

in combinatie met  

een persluchtvat.

Klein  
persluchtverbruik

Middelgroot 
persluchtverbruik

Groter 
persluchtverbruik

Eerst volume, druk, luchtkwaliteit

Enkele globale voorbeelden van toepassingen van verschillende soorten compressoren:

Voor meer dan 2 m3/min waarbij de  

kwaliteit van de lucht gegarandeerd  

olievrij en van zeer hoge kwaliteit moet 

zijn, bijvoorbeeld in de farmaceutische 

industrie of ziekenhuizen:

- olievrije scrollcompressor;

-  olievrije watergeïnjecteerde  

schroefcompressor.

Voor meer dan 15 m3/min waarbij de  

kwaliteit van de lucht gegarandeerd  

olievrij en van zeer hoge kwaliteit moet  

zijn, bijvoorbeeld in de voedingsindustrie 

waarbij de perslucht in contact kan  

komen met het (half)product:

- olievrije schroefcompressor;

-  olievrije turbo- of centrifugaalcompressor.

De keuze voor een type compressor komt 

bij Geveke pas aan de orde nadat we de 

volgende vragen hebben beantwoord:

-  welk volume en welke druk moet er op 

het verbruikspunt zijn?

-  welke eisen worden er aan de  

kwaliteit gesteld?

- welke conditionering is nodig?

-  is er een principiële keuze voor  

oliegesmeerd of olievrij?

- welke compressorcapaciteit is nodig?

- welk leidingwerk is nodig?

-  welke eindfiltratie bij het gebruikspunt 

is nodig? 

En dan spelen er ook nog factoren mee 

als: aanschafprijs, energieverbruik, on-

derhoudsbehoefte, geluid en trillingen.

Kortom, het kiezen van het juiste type 

compressor op basis van advertenties is 

bijna onmogelijk. Gelukkig hebben we  

bij Geveke alle compressieprincipes in 

het programma en kunnen we u de best 

passende oplossing adviseren.

Info: Johan Nooijen, 020 582 2403,  

johan.nooijen@geveke.com

Johan Nooijen
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Wij onderhouden al uw 
compressoren, ook die 
van andere leveranciers

Ontdek de nieuwe website www.geveke.com

Gecomprimeerd: wat vindt u ervan? 
Maak kans op een smartwatch of een iPad mini!

"'Mijn hele persluchtsysteem draait on-

rustig, kun je even langs komen?', vraagt 

een klant. Natuurlijk, maar wel wat 

vreemd, want ik ben er pas nog geweest 

voor onderhoud. Benieuwd naar wat er 

aan de hand is, ga ik erop af. In de com-

pressorruimte hoor ik inderdaad de  

compressoren voortdurend optoeren  

en aftoeren. Ik check het compressor- 

managementsysteem en zie dat er instel-

lingen zijn veranderd na mijn bezoek. 

'Heeft er iemand aan het management- 

systeem gezeten?', vraag ik. De klant zelf 

niet, maar hij heeft ook een compressor 

van een andere leverancier en vorige 

week heeft een servicemonteur onder-

houd gepleegd. Die monteur heeft ook 

www.geveke.com is in de Benelux hét 

platform voor industriële compressoren, 

procespompen en gerelateerde produc-

ten zoals slangen en koppelingen. Deze 

volledig nieuwe website biedt u een opti-

male gebruikservaring op desktop, mo-

biel en tablet. Een nog groter voordeel is 

de overzichtelijkheid. Door het totale leve-

ringsprogramma van Geveke op één  

website te bundelen, hebt u in één oog-

opslag een compleet en helder overzicht 

van producten, diensten en service & 

onderhoud. U kunt die informatie ook 

benaderen via uw markt. Daarnaast biedt 

de website u waardevolle tips voor de 

dagelijkse praktijk. Ontdek wat Geveke  

u kan bieden op www.geveke.com.

U ontvangt Gecomprimeerd over perslucht, en alles wat daar mee samenhangt, enkele keren per jaar.  

Geveke is geïnteresseerd in uw mening over Gecomprimeerd en vraagt u daarom binnenkort om feedback. 

Doel is om uw informatiebehoefte goed in kaart te brengen, zodat we Gecomprimeerd daar nog beter op 

kunnen afstemmen. Het invullen van de enquête kost u slechts enkele minuten. Wij zijn u er zeer dankbaar 

voor. Onder de niet-anonieme deelnemers verloten we naar keuze een smartwatch of een iPad mini. 

even naar het managementsysteem geke-

ken en de instellingen 'verbeterd'. Dat ge-

beurt wel vaker en gaat helaas meestal niet 

goed. Elk managementsysteem heeft zijn 

eigen karakteristieken. Het vereist echt 

gedegen kennis om zo'n systeem optimaal 

in te stellen. Het vervelende voor de klant 

is natuurlijk dat hij tussen de wal en het 

schip belandt. Ik pas de instellingen weer 

aan en vertel dat Geveke ook compresso-

ren van andere leveranciers onderhoudt. 

En dat we dat doen met uitsluitend origi-

nele onderdelen en met de grootste zorg. 

We leveren fabriekskwaliteit. Mijn klant  

wil graag gebruik maken van deze moge-

lijkheid en is blij dat hij voortaan één aan-

spreekpunt heeft voor zijn gehele 

persluchtinstallatie."

Servicemonteur Erik Decock (51) woont in 

Aalst. Hij racet graag met radiografisch 

bestuurbare auto's, zowel met tweetakt als 

nitro. Spijtig genoeg zijn in België bijna alle 

circuits gesloten vanwege geluidsoverlast. 

Nu heeft hij meer tijd voor zijn andere  

hobby's: aquariumplanten kweken en  

Call of Duty en Counter Strike spelen  

op zijn Xbox en PlayStation.

Info: Erik Decock, +31(0)20 582 2603,  

info@geveke.com

De tweetakt raceauto van servicemonteur Erik Decock.

Geef binnenkort uw mening  
over Gecomprimeerd en maak 
kans op een smartwatch of  
een iPad mini. 




