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Voorwoord
Een verwachte groei van gemiddeld 7% van het bruto
binnenlands product in 2011 en 2012; een groeiend aantal
consumenten met een middeninkomen van 14% per jaar op een
bevolking van ruim 4 miljard.
Zomaar wat feiten die de ongelofelijke ontwikkeling van het
Aziatische continent duiden. Inmiddels wordt de wereldwijde
haven top 10 gemeten naar goederenoverslag gedomineerd

In deze nieuwsbrief kunt u al een aankondiging lezen over

door acht (!) Chinese, één Singaporese en slechts één Europese

over enkele projecten in India en China. Veel van de overzeese

haven (Rotterdam).

projecten worden in container modules opgebouwd. Dit
zorgt voor de nodige flexibiliteit in opbouw en reduceert de

Bovenstaande trends leiden automatisch tot een explosief

montagetijd en -kosten fors.

stijgende vraag naar kwalitatief hoogwaardige reinigingen van
met name tankcontainers. Om aan deze ontwikkeling gevolg

Wij hopen dat de Aziatische ontwikkelingen ook een positieve

te geven is onlangs Gröninger Cleaning Systems Asia Ltd Pte

impact hebben op uw bedrijf. Mocht die ontwikkeling een

opgericht. Deze vestiging met Singapore als uitvalsbasis wordt

groeiende vraag naar reinigingsoplossingen tot gevolg hebben

geleid door Lyndsey Wallace. Op deze manier kunnen wij onze

dan staan wij voor u klaar!

toekomstige klanten in Azië nog beter van dienst zijn.

Het Gröninger Team

Eerste reiniging Roemenië een feit
Eind september 2010 is de eerste

wordt verzorgd door Logiserv SRL. Door

goede referenties, weten te overtuigen.”

officiële tankreiniging van Roemenië

de toenemende kwaliteitseisen ontstond

De installatie beschikt over twee wasba-

geopend. In opdracht van Logiserv SRL

de behoefte aan een eigen reiniging. Via

nen. In verband met het risicovolle karak-

heeft Gröninger in de plaats Ramnicu

het Duitse verkoopkantoor werd het eer-

ter van de te reinigen producten gekozen

Valcea, naast de Oltchim fabriek,

ste contact gelegd met Gröninger.

is om van de wasbanen een explosie-

een moderne twee-baans reiniging

veilige omgeving te maken.

gebouwd met uitgebreide water-

Na diverse gesprekken werd voor

zuivering.

Gröninger gekozen. Lucian Login (direc-

Een met de PLC verbonden aardings-

teur Logiserv) over de selectie: “We

haspel zorgt ervoor dat de reiniging pas

Oltchim S.A. produceert sinds 1966 diver-

zochten een organisatie die bewezen had

gestart kan worden nadat de tankwagen

se chemicaliën waaronder PVC, Polyol en

degelijke installaties te kunnen bouwen.

of –container geaard is. Vervolgens kan

Natronloog. Veel van deze producten vin-

Vanwege de afstand was een goede service-

gekozen worden om met koud, warm

den hun weg naar West-Europese afne-

organisatie ook erg belangrijk. Gröninger

of heet (95ºC) water te reinigen. Aan dit

mers. Een groot deel van de transporten

heeft ons op beide punten, mede dankzij

water worden diverse chemicaliën zoals
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WTR ziet brood in food
Sinds 2000 is de Willicher Tankwagenreinigungs GmbH in Willich een vertrouwd
adres voor het reinigen van tankwagens. Door de jaren heen is met bewezen
zuur, loog of een sterke ontvetter toe-

kwaliteit een steeds grotere klantenkring ontstaan, niet in de laatste plaats door

gevoegd. Producten met een hoog

de sterke persoonlijke bemoeienis van de directie, de heer Bermes en mevrouw

smeltpunt als Paraffine kunnen met

Giesing. Speciaal voor de klanten in de levensmiddelenbranche is een extra,

stoom verwarmd worden. Dit ver-

afgescheiden levensmiddelenbaan gerealiseerd.

loopt op een veilige manier, namelijk
via de waskoppen. Indien gewenst

In het voortraject is veel tijd besteed aan

breid kwaliteitssysteem zorgen ervoor

kan de tankwagen of –container ook

de speciale bouwkundige aanpassing-

dat borstels, slangen, etc. op de juiste

gedroogd worden.

en van de voormalige werkplaats, o.a.

manier gebruikt en opgeborgen worden.

door gezamenlijke referentiebezoeken.
Na afloop van de reiniging kan met

Hierdoor beschikt de wasbaan over alle

De door Gröninger gerealiseerde reini-

de MainPro software van Gröninger

voorzieningen die het professioneel reini-

gingsinstallatie wordt gedeeltelijk van

een ECD geprint worden. Om het ECD

gen van levensmiddelen mogelijk maakt.

warmte voorzien door een warmtekracht-

uit te kunnen geven heeft Logiserv de

Zo is de foodbaan volledig afgescheiden

installatie. In een tweede stap wordt

ASCR opgericht; de Roemeense bran-

van de overige wasbanen. Op die manier

stoom gebruikt om de voor levensmidde-

che organisatie voor Tankreinigingen.

wordt contaminatie tussen chemie en

len benodigde temperatuur te bereiken.

De organisatie is lid van EFTCO.

food tegengegaan.

Na de reiniging kan de tankwagen met

Lucian Login: “We mikken op 20 tot 30

warme, gefilterde lucht in een mum van

reinigen per dag om mee te beginnen.

Bij de ombouw van de werkplaats is veel

Mocht het erg druk worden dan kunnen

aandacht besteed aan de afwerking van

we de installatie eenvoudig uitbreiden.

de wanden. De super gladde beplating

Een PLC-PC koppeling zorgt ervoor dat

De voorzieningen zijn hiervoor alle-

zorgt ervoor dat vuil makkelijk verwij-

het afgegeven reinigingscertificaat niet

maal al getroffen. Ik bedank Gröninger

derd kan worden. Het afvalwater uit de

zomaar een certificaat is. Alle reinigings-

voor de fijne samenwerking. Het is

tankwagen wordt gecontroleerd opge-

parameters zijn behaald. Hiermee sluit

prettig te werken met een ervaren partij

vangen en direct afgepompt richting de

de reinigingsinstallatie perfect aan bij de

die niet alleen datgene levert waarvoor

waterzuivering. Zo blijft de vloer tijdens

woorden die WTR kenmerken: kwaliteit

ze betaald worden, maar ook advies

en na een reiniging perfect schoon.

en betrouwbaarheid!

op andere gebieden kan geven. Met

Voor het reinigen van slangen in een

name de bouwkundige support was erg

roestvrijstalen slangplateau voorzien.

welkom.”

Gemotiveerd personeel en een uitge-

tijd droog geblazen worden.

Gröninger news
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Tank Cleaning Europoort
Van 20.000 naar 40.000 reinigingen per jaar!

Warmtewisselaars

Hogedruk pompen

Vanaf de wasbaan kan de juiste
temperatuur geselecteerd worden.
De aan hogedruk zijde geplaatste
warmtewisselaars zijn in staat het
water tot 95°C op te warmen.

De nieuwe banen bieden de mogelijkheid
om de meest uiteenlopende producten
te reinigen. Door gebruik te maken van
200 bar pompen kunnen zware additieven
en andere lastige producten in relatief
korte tijd gespoeld worden.

Luchtzuivering
Als eerste tankreiniging in Nederland
beschikt Tank Cleaning Europoort over een
luchtzuivering waarin gaswassers (zuur en
alkalisch) én een actief-kool filter in serie
geschakeld staan. Hiermee vallen ook
stankstoffen die voorheen ongewenst /
verboden waren om te reinigen binnen de
mogelijkheden.

Tank Cleaning Europoort heeft met de opening van zes nieuwe wasbanen een
enorme vergroting van de capaciteit gerealiseerd. Met de investering in een
luchtzuivering en 200 bar pompen kunnen producten gereinigd worden die voorheen voor te veel uitdaging zorgden. Op de nieuwe wasbanen zullen uitsluitend
chemicaliën gereinigd worden. De bestaande cleaning is omgebouwd voor het
reinigen van levensmiddelen.
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Reinigingsmiddelen
Om een optimaal resultaat te bereiken kan
gekozen worden uit diverse reinigingsmiddelen. Deze worden PLC gestuurd en tot op
de tiende procent nauwkeurig aan het waswater toegevoegd. In enkele gevallen kan
de chemie ook puur in de tank geneveld
worden om deze goed in te laten werken.

Wasbanen
De wasbanen zijn optimaal uitgerust om
zowel tankwagens als –containers te kunnen reinigen. Het restwater kan afgepompt
worden naar de waterzuivering of een
aparte opvangtank. Door gebruik te maken
van ATEX componenten kunnen ook
explosiegevaarlijke producten gereinigd
worden.

Milieu

Besturing
Met de uitbreiding is het mogelijk
om het aantal reinigingen per jaar
te verdubbelen van 20.000 naar
40.000. Dat niet alleen naar kwantiteit maar ook naar kwaliteit gekeken wordt is duidelijk te zien aan
het geïmplementeerde kwaliteitssysteem. Het hele reinigingsproces
is visueel vanaf kantoor te volgen
en van elke reiniging worden de
verbruiken geregistreerd.

Met de implementatie van
een rookgascondensor op de
stoomketel wordt het spoelwater middels restwarmte
voorverwarmd tot gemiddeld
45°C. De frequentieregelingen
op de hogedrukpompen zorgen voor een optimale inzet
van energie en drukken de
onderhoudskosten. Op deze
manier gaan oog hebben voor
het milieu en kostenreductie
mooi samen!

De bestaande reiniging bood op drie

van latex en polymeren werd nog meer

eigenaar Kees in ’t Veen bedacht werden.

wasbanen plaats aan zowel food

capaciteit gerealiseerd, maar op een

Deze eerste ideeën werden omgezet

als chemie reinigingen. Al na een

gegeven moment was de rek eruit.

in schetsen. Na vele tekeningen en

jaar draaide deze reiniging op volle

Zo kon het dus gebeuren dat al binnen

gesprekken was het in januari 2011 zover;

toeren. Door investeringen in extra

vier jaar na de opening de plannen

de nieuwe reiniging was een feit!

circulatiesystemen voor het reinigen

voor een nieuwe reiniging door de

Gröninger news
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8 Mangaten?
Geen probleem bij FP Wash
Pal aan de Noord-Duitse A1 ter

mangaten vaak groter dan zes. Omdat de

hoogte van Cloppenburg is in Emstek

silo meestal in compartimenten opge-

een nieuwe tankreiniging geopend:

deeld is zouden de waskoppen normaal

FP Wash GmbH & Co. KG. De reiniging

gesproken omgehangen moeten wor-

is een initiatief van de broers Gerd en

den. Om dit te voorkomen heeft Funke

Stephan Funke uit het nabij gelegen

acht waskoppen over een lengte van

Na afloop van het wasprogramma kan

Visbek.

15 meter gemonteerd.

gesteriliseerd worden door middel van

In de omgeving van Visbek bevinden zich

Directeur Jörg Prues: “De reiniging kan

wagen te drogen. De gehele installatie is

veel fabrikanten van diervoeder. FP Wash

uitgevoerd worden met heet of koud water,

PLC gestuurd en kan vanaf de wasbaan

wil o.a. deze sector bedienen met drie

eventueel met toevoeging van chemica-

bediend worden.

wasbanen. Eén wasbaan is uitgerust met

liën. Om energie te besparen hebben we

waskoppen voor inwendige reiniging

Gröninger gevraagd met ideeën te komen.

Door korte communicatielijnen en

en twee zijn voorzien van een borstel-

Dit heeft geleidt tot het plaatsen van een

doortastend optreden zijn het vergun-

machine voor uitwendige reiniging.

geavanceerde regelklep voor de pompen.

ningstraject en de bouw van de washal in

Zodoende kan in voorkomende gevallen

recordtijd afgelegd. Wij zijn ervan over-

Veel van de diervoeder silowagens rijden

een tussentemperatuur gekozen worden en

tuigd dat de reinigingen met dezelfde

met aanhanger. Hierdoor is het aantal

wordt minder gas verstookt.”

instelling uitgevoerd zullen worden.

stoom. Ook kan gekozen worden de

Truckwash op maat in Wenen
Wat te doen als je bulkwagens, kippers,

De firma Spindler uit Wenen beschikt

van Gröninger. Vervolgens werd het eer-

graafmachines én diepladers in je vloot

over zeer uiteenlopende transport-

ste contact gelegd.

hebt? Een standaard borstelinstallatie

middelen. Om deze schoon te houden is

is dan niet toereikend. Om het

onlangs een nieuwe wasplaats gebouwd

Na diverse verkennende gesprekken is

manueel reinigen te vergemakkelijken

in de standplaats Wenen. Bij de zoektocht

gekozen voor een installatie die als volgt

biedt Gröninger op maat gemaakte

naar een passende reinigingsinstallatie

is opgebouwd:

truckwash installaties aan.

kwam men bij een filmpje op de website

- Onderbodemwasser voor de reiniging
van de onderkant van de trucks
- Oscilleerdende chassiswasser voor het
reinigen van chassis en wielkasten
- Schuimboog voor het inschuimen van
de hele wagen
- Hogedruk lanzen op monorails voor
het manueel reinigen van de wagen
- Hogedruk naspoelboog voor een perfecte nareiniging
Door de verschillende reinigingsmogelijkheden is Spindler in staat alle wagens
schoon op de weg te hebben!
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Nieuwe tank cleaning bij Euroliquids BV
Sinds mei dit jaar heeft Euroliquids BV

tankauto’s met o.a. salpeterzuur. Op

uit de Europoort haar service pakket

deze losplaats is een stalen constructie

uitgebreid met een gloednieuwe tank

geplaatst met daarin een waskop. De

cleaning. Euroliquids is fabrikant van

chauffeur kan nu direct na het lossen op

vloeibare meststoffen. Zij maakt voor

eenvoudige wijze zijn tank van binnen

het vervoer van haar producten in

uitspoelen.

IBC’s ook gebruik van bulkvervoer in
tankwagens.

Per saldo, chauffeurs bij Euroliquids
kunnen lossen, inwendig reinigen en

Er was bij Euroliquids een losplaats voor

direct weer laden.

H&S Cleaning opent derde locatie
In april 2011 heeft H&S Cleaning haar

ter beschikking die vervolgens com-

dat wat op papier staat ook daadwerke-

derde tank cleaning geopend. Behalve

pleet ingericht zijn. De wasbanen zijn

lijk uitgevoerd is.

in Barneveld en Vlissingen beschikt

voorzien van elektrische waskoppen,

men nu ook in Ter Apelkanaal over een

hogedruk pistolen, droogconussen,

Met deze derde locatie is een volgende

reiniging. De reiniging bevindt zich pal

slangkruipers, etc. Kortom, alles wat

stap gezet in de groei ambities van

voor de ingang van aardappelzetmeel-

nodig is om inwendige reinigingen

H&S Cleaning. Als Gröninger zijn we er

producent AVEBE. Mede om die reden

goed uit te kunnen voeren.

trots op hier deel van uit te mogen uit-

is de reiniging gespecialiseerd in het
reinigen van levensmiddelen.

maken!
Om de kwaliteit van de reiniging te kunnen borgen is de MainPro besturings-

Om de reiniging te realiseren is een

software geïnstalleerd. Hiermee kunnen

samenwerkingsverband aangegaan

de verschillende parameters tijdens het

met Truck en Carwash Center Zuid

wasproces bewaakt worden. Op deze

Groninger. Deze stelde twee wasbanen

manier kan de klant erop vertrouwen

Gröninger news
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Kort nieuws

Lopende projecten
■

Cleaning Overberkel –
Borculo (NL)

Fourcee – India (IN)

Vier tank container reinigingsinstallaties
- Kandla

Cleaning Overberkel reinigt tankwagens

- Hazira

met levensmiddelen op twee wasbanen.

- Jamnagar

Deze wasbanen werden gevoed door een

- Gairaula

centrale pompset die door intensief gebruik
versleten was. Gröninger heeft in een aantal
dagen een nieuwe pompset geïnstalleerd.

Schlichtmann Transport –
Harsefeld (DE)
■

Nieuwbouw tankreiniging
Door toepassing van frequentieregelaars

Cotac – Antwerpen (BE)

wordt de slijtage geminimaliseerd en het

■

energieverbruik teruggedrongen!

Luchtzuivering
■

KS Recycling – Sonsbeck (DE)

Nieuwbouw tankreiniging
■

Afvalstoffendienst – Den Bosch (NL)

Van Oord – Rotterdam (NL)

Hogedrukunit scheepsuitvoering

Dit voorjaar is het nieuwe pand van de Afvalstoffendienst Den Bosch in gebruik
containers. Met een gecombineerde kantel- en reinigingsinstallatie kunnen nu, in

Cleaning Thys –
Merksem (BE)

tegenstelling tot vroeger, diverse soorten

Uitbreiding tankreiniging

genomen. De dienst is o.a. verantwoordelijk voor het reinigen van kliko’s en rol-

■

rolcontainers, kliko’s en dekselvaten gerei-

Schütz – Shanghai (CN)

nigd worden. Met twee roterende was-

■

koppen wordt gereinigd met hoge druk

IBC Cleaning

heet water, eventueel met toevoeging van

SAMCo - Saoedi-Arabië (SA)

een reinigingsmiddel.

■

Wij wensen de Afvalstoffendienst

Nieuwbouw tankreiniging in Jubail

Den Bosch veel werkplezier in het nieuwe
pand en met de nieuwe reinigingsinstallatie.

Cleaning Thys – Merksem (BE)
In de eerste week van het nieuwe jaar heeft Cleaning Thys haar activiteiten
uitgebreid met het reinigen van IBC’s. Naast de in 2008 gebouwde tankreiniging en
truckwash kunnen nu ook klanten met IBC’s bediend worden.
De IBC installatie is geschikt voor het reinigen van met levensmiddelen vervuilde
IBC’s. Omdat er bij Thys met name oliën
en vetten gereinigd worden kan zelfs
stoom in de IBC geblazen worden.
Het spoelwater wordt opgevangen
in een lekbak en afgepompt. Om
de waterzuivering te ontlasten kan
restproduct separaat afgezogen worden.
Na afloop van de reiniging wordt de IBC
via de droger van de tankreiniging met
gefilterde lucht droog geblazen.
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