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Voorwoord
Europa beleeft turbulente tijden, waarbij onzekerheid de

bedanken voor het aan ons geschonken vertrouwen. Zoals altijd

enige zekerheid is. Enerzijds leidt deze situatie natuurlijk tot

geldt ook nu, dat wij bij elke reinigingsvraag voor u klaar staan!

een verslechterd investeringsklimaat; anderzijds zorgt de
toenemende regeldruk, de noodzaak om besparingen en

Het Gröninger Team

efficiency te realiseren en de toenemende bewustwording op
het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen
voor voldoende mogelijkheden voor Gröninger om klanten van

In Memoriam

dienst te kunnen zijn.

Op 19 december 2011 is Ralph Gröninger
Buiten Europa, met name in het Midden-Oosten en in Azië, is er

op de leeftijd van 66 jaar overleden.

sprake van grootschalige investeringen in productiefaciliteiten

Hij heeft met zijn toewijding en technisch

en de daarbij behorende infrastructurele projecten. Bij dit

enthousiasme mede de basis gelegd voor

laatste speelt de tank cleaning een belangrijke rol en wordt

het bedrijf zoals het nu is. Ralph was dé
pionier binnen de tankreinigingswereld en

Gröninger geconfronteerd met een sterk stijgende vraag naar
reinigingsoplossingen uit de genoemde markten.

is verantwoordelijk geweest voor vele technische ontwikkelingen
die geleid hebben tot het huidige productaanbod.

Deze nieuwsbrief beschrijft een aantal van onze meest in het

Zijn karakteristieke voorkomen en droge gevoel voor humor

oog springende projecten die we in de afgelopen maanden

maakten hem niet alleen tot een technisch gewaardeerde, maar

hebben gerealiseerd. Middels deze weg willen wij onze klanten

bovenal prettig persoon om mee samen te werken. Nog dagelijks
wordt bij Gröninger uit zijn omvangrijke archief geput. Wij zullen
hem niet vergeten.

Containerised IBC
cleaning in Shanghai
Het Duitse bedrijf Schütz GmbH uit Selters, is bekend
om de wereldwijde productie van IBC’s. In Shanghai
is een vestiging gebouwd waar retour IBC’s gereinigd
en gereconditioneerd worden. Schütz heeft Gröninger
gevraagd om een installatie te ontwikkelen voor het
reinigen, uitzuigen en drogen van IBC’s. Daarbij was
hergebruik van spoelwater een must.
De uiteindelijke reinigingsinstallatie heeft gestalte gekregen
in drie containers waarin diverse werkzaamheden uitgevoerd
worden:
- een 20 FT container voor het reinigen van IBC’s aan binnenen buitenzijde
- een 20 FT voor het uitzuigen en drogen van IBC’s
- en een 40 FT techniekcontainer met ingebouwde hogedrukpompen, droger, besturingskast en waterzuiveringsinstallatie.
Na een bootreis van vier weken is de installatie aangekomen
in China om daar gecombineerd te worden met rollenbanen
en een lektestinstallatie. Reinigingstechniek ingebouwd in
containers, zodat een installatie waar ook ter wereld ingezet kan
worden, heeft de toekomst!
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Fourcee zet enorme
stap vooruit in India
In augustus 2010 heeft Gröninger

Met de nieuwe installaties kunnen in

een contract afgesloten voor

verschillende shifts zo’n 75-100 con-

de gefaseerde levering van vier

tainer- en tankreinigingen per dag

reinigingsinstallaties aan Fourcee

worden uitgevoerd. De pompen kunnen

Infrastructure & Equipments Pvt. Ltd.

zowel met koud als warm water gevoed
worden. Warm water wordt gemaakt

Fourcee is één van de meest vooruit-

d.m.v. stoominjectie in een buffertank.

strevende logistieke dienstverleners

Deze is bovenop de techniekcontainer

in India en pionier als het gaat om

geplaatst. Het wasprogramma is in prin-

intermodale oplossingen. Het bedrijf

cipe volledig automatisch, maar kan ook

is gespecialiseerd in het transport

handmatig uitgevoerd worden. Lokale

van vloeistoffen zoals Non Petroleum

werkzaamheden zijn in nauwe samen-

oil, smeerstoffen, vetzuren, palmolie,

werking met Fourcee uitgevoerd. Alle

molasse en chemicaliën, zowel per rail

civieltechnische zaken zijn via uitwis-

en truck als in tankcontainers. De vier

seling van kennis en vele tekeningen in

installaties zijn in Schiedam gebouwd en

goede banen geleid. Ook het leidingwerk

Fourcee groeit als kool; inmiddels heeft

getest. Inmiddels is de eerste installatie

is door plaatselijke aannemers aange-

het bedrijf duizenden tankcontainers in

voor Kandla (Ghandidham) opgeleverd

legd. Omdat alle technische apparatuur

omloop. Deze worden via een netwerk

en in gebruik genomen. Kandla is de

in een 40 Ft zeecontainer zit, kon de hele

met depots als knooppunten efficiënt

belangrijkste haven in het westen van

installatie binnen twee weken plug-and-

en effectief afgehandeld. Wij wensen het

India. Tussen Kandla en Delhi ligt een

play worden opgeleverd. Via moderne

management veel succes om alle storm-

belangrijke transportcorridor voor

tools als Skype, VPN verbinding en het

achtige ontwikkeling in winstgevende

export- en importgoederen. De andere

overnemen van de bediening op afstand

banen te leiden en zien er naar uit om

drie installaties gaan mogelijk naar

is ook de service en support “ver weg”

decennia lang dé reinigingspartner van

Hazira, Mumbai en Jamnagar.

prima geregeld.

Fourcee te kunnen zijn.
Gröninger news
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CSA Amsterdam renoveert en breidt uit
Eind 2011 is de Amsterdamse Tank

lende bedrijven is Simadan actief op het

De reductie van de wachttijden is

Reiniging overgenomen door de

gebied van inzameling en verwerking

bewerkstelligd door een extra hogedruk

Simadan Groep en is de naam gewijzigd

van organische reststromen, handel in

pompset en een extra wasbaan. Hiermee

in Cleaning Services Amsterdam (CSA).

plantaardige oliën en dierlijke vetten,

heeft CSA in totaal vier wasbanen waar-

Met deze aankoop breidt Simadan haar

productie van biodiesel uit tweede

door wachttijden flink af zullen nemen.

dienstenpakket verder uit. Met verschil-

generatie grondstoffen en de exploitatie

Op de extra wasbaan is eveneens een

van een tankenpark. In de Amsterdamse

borstelwasinstallatie geïnstalleerd voor

haven worden de verschillende proces-

het uitwendig reinigen van vracht-

sen geïntegreerd binnen het “Greenmills

wagens. Door de drogerinstallatie te

Concept”. Dit concept integreert proces-

vervangen zijn de droogtijden terug-

technologische en industriële proces-

gebracht van 15 naar 8 minuten!

sen door op een hoogwaardige manier
gebruik te maken van elkaars (rest)pro-

Om een goede bedrijfszekerheid te kun-

ducten en grondstofbehoeften. Kortom,

nen garanderen is de gehele schakelkast

er wordt gestreefd naar maximaal rende-

met PLC besturing vervangen, inclusief

ment uit organisch afval.

alle stuurpanelen en bekabeling. Deze
klus vergde veel voorbereiding en strak

Na de overname heeft CSA Gröninger

projectmanagement. Doordat de was-

de opdracht gegeven de installatie uit

banen successievelijk op de nieuwe

te breiden en grondig te reviseren. De

besturing omgezet zijn en er in het

doelstelling was tweeledig; het reduce-

weekend gewerkt is, kon de dagelijkse

ren van de wachttijden en het zorgen

gang van zaken ongehinderd doorgang

voor een bedrijfszekere installatie voor de

vinden.

komende jaren.

Van Vliet Contrans
Afvalinzamelaar Van Vliet Contrans uit Wateringen beschikt
sinds jaren over een grote verscheidenheid van transport
wagens, kiepers en kranen voor haar recycling werkzaam
heden. Het wagenpark van Van Vliet Contrans wordt in
eigen werkplaats onderhouden. Reiniging is binnen het
onderhoud van het wagenpark een belangrijk onderdeel.
Van Vliet Contrans realiseerde zich dat grotere besparingen
op het onderhoud behaald konden worden door de
bestaande wasplaats te moderniseren.
De reiniging werd in het verleden altijd uitgevoerd door

aliseerd. De aangekoekte en/of statische vervuiling wordt met

12 mensen die alle wagens achter elkaar reinigden. Dankzij

het dikke schuim van het Groninger Foampack adequaat verwij-

de nieuwe, professionele reinigingsinstallatie kunnen nu zes

derd. Het Foampack levert Van Vliet Contrans een flinke bespa-

mensen dezelfde hoeveelheid wagens reinigen.

ring op reinigingsmiddel op, vanwege de zeer zuinige werking.

De installatie is opgebouwd uit twee hogedruk pompen die elk

Wij wensen Van Vliet Contrans veel succes met de nieuwe

afzonderlijk met koud of warm water gevoerd worden. De heet

installatie.

water bereiding wordt door een industriële tapwaterketel gere4
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Tank Services Pernis (TSP)
Van oudsher lag het zwaartepunt bij

Hiermee kan per reiniging gekeken wor-

infecteren van de tank in programma’s

Tank Services Pernis (het voormalige

den met welke parameters (druk, volume,

vastgelegd worden. Ook deze belangrijke

Vos Logistics) op het reinigen van met

temperatuur, chemie, tijd) de reiniging

stap kan 100% gevalideerd worden.

chemicaliën vervuilde tankcontainers.

uitgevoerd is. Deze parameters zijn ook

De nieuwe drooginstallatie is voorzien

Na de overname in 2007 door de

live voor de operator ter beschikking

van foodgrade filters en heeft voldoende

Belgische Tack Groep heeft een

zodat direct ingegrepen kan worden

vermogen om vier wasbanen gelijktijdig

heroriëntatie op de activiteiten

als er afwijkingen geconstateerd wor-

te voorzien.

plaatsgevonden. Hieruit kwam naar

den. Tevens kunnen diverse parameters

voren dat in het reinigen van food

automatisch worden bewaakt zodat aan

Met deze nieuwe uitbreiding in food

nog een sterke groei te behalen viel.

de kwaliteitseisen van de klant wordt

wasbanen, de opstart van een onaf-

Medio 2011 besloot TSP dan ook om

voldaan. Klantspecifieke procedures zijn

hankelijke repair service center en de

Gröninger opdracht te geven voor

eenvoudig te programmeren en worden

eerdere installatie van een Gröninger

het realiseren van drie extra food

dan ook volledig automatisch bewaakt.

geautomatiseerde latex recirculatieunit,

wasbanen.

is TSP klaar voor de toekomst.
Met stoominjectie via de waskoppen

Een toekomst waarin wij ze veel succes

Met één speciale food wasbaan kon

wordt het waterverbruik flink geredu-

wensen!

TSP de groeiende vraag niet meer aan.

ceerd en kan ook het steriliseren/des-

Er werd besloten om twee bestaande
repair banen om te bouwen tot drie nieuwe food wasbanen. De nieuwe wasbanen
zijn volledig uitgerust om reinigingen
volgens de ATCN Hygiënecode en HACCP
normen uit te kunnen voeren. Op de
nieuwe wasbanen kunnen vier afzonderlijke reinigingsprogramma’s tegelijk
uitgevoerd worden.
Eén van de nieuwe eisen van TSP is de
transparantie en traceability van de
uitgevoerde reiniging. Diverse sensoren
en kleppen binnen de installatie zijn
verbonden met de centrale PLC. Deze
wordt op zijn beurt weer uitgelezen
door de achterliggende analysesoftware.
Gröninger news
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Scheepsbouwers kiezen
voor Gröninger
Op schepen gelden andere normen dan aan het vaste land.

zelfreinigend filter kan de installatie met zowel zeewater als zoet

Doordat de schepen lange tijd op zee zijn, moeten instal

water gevoed worden.

laties zeer robuust uitgevoerd worden. In korte tijd heeft
Gröninger een groot aantal hogedruk units aan scheepswer

Vroon

ven en reders geleverd, o.a. aan Van Oord en Vroon.

Livestock Express B.V. is een onderdeel van Vroon B.V. uit
Breskens (NL). Het bedrijf heeft negen zogenaamde livestock

Van Oord

carriers in de vaart voor het verschepen van levende dieren

In 2011 is de cutterzuiger Athena in de vaart gekomen. Met

zoals koeien, schapen, geiten en varkens. In de komende jaren

een lengte van 130 meter is dit de grootste, ooit in Nederland

worden vier extra livestock carriers in bedrijf genomen, elk met

gebouwde cutterzuiger voor een Nederlandse baggeraar.

een capaciteit van ca. 4.000 dieren van 350 kilo.

De Artemis, het zusterschip van de Athena, is momenteel in aanbouw. Een cutterzuiger is een werktuig dat met behulp van zijn

Tijdens de reis verblijven de dieren in stallen op drie verschil-

roterende snijkop materiaal op de bodem los maakt. Dit mate-

lende dekken. De stallen worden tijdens en na de reis met hoge-

riaal wordt met centrifugaalpompen afgezogen.

druk schoon gespoten. Per schip worden door Gröninger drie
hogedruk units geleverd. De systemen zijn volledig in roestvrij-

Bij dit proces komt vervuiling vrij die met hogedruk pistolen

staal uitgevoerd, waardoor ook zeewater als voeding gebruikt

weggespoten wordt. Voor beide vaartuigen heeft Gröninger

kan worden.

de centrale hogedruk unit geleverd. De pomp levert 200 bar en
kan tot drie pistolen tegelijk voeden. Door het plaatsen van een
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V.l.n.r.: Berthold Schaap, Pasupathy, Asif Mohamed,
Henk Klein en Orlando Dulay

Latex cleaning
In de afgelopen periode hebben

heating is cleaning hierbij een belangrijk

tijdens de reiniging wordt middels een

weer twee bedrijven gekozen voor

onderdeel. Traditioneel kwam bij het rei-

stoom warmtewisselaar gecompenseerd.

het inzetten van de Gröninger latex

nigen van met latex vervuilde containers

reinigingsinstallatie. Het betreft Tank

veel manuele arbeid kijken. Om de kos-

Bij de engineering is niet alleen aandacht

Services Pernis (TSP) en Joint Tank

ten te drukken hebben beide bedrijven

aan de effectiviteit van de installatie

Services FZCO (JTS), een Joint Venture

gekozen om te investeren in een geauto-

gegeven. Ook de veiligheid van de ope-

tussen StoltNielsen en Yusuf Bin

matiseerde oplossing van Gröninger.

rators speelde een belangrijke rol. Door

Ahmed Kanoo.

gebruik te maken van o.a. gewapende
De latex installaties werken volgens het

slangen en loadcells kunnen de risico’s

Beide depots richten zich als one-stop-

recirculatie principe, waardoor het reini-

van het werken met gevaarlijke stoffen

shop dienstverleners in respectievelijk

gingsmiddel optimaal benut wordt. Door

tot een minimum beperkt worden.

Rotterdam en Dubai op tankcontainers/

de chemie tot 90ºC te verhitten wordt de

tankoperators. Naast de repair, storage en

werkingsgraad verhoogd. Het afkoelen

Gröninger news
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Kort nieuws

Lopende projecten

Digitale service

NTC tank cleaning –
Rotterdam Botlek (NL)

Vanaf 1 januari 2012 werkt onze serviceafdeling volledig digitaal. Service calls

Reinigingsstation op tankcontainer depot

■

en onderhoudsafspraken worden in ons servicesysteem ingegeven en werkbonnen

Roger Heinen – Eupen (B)

worden digitaal middels een smartphone afgehandeld. Het nieuwe systeem is volledig

■

geïntegreerd met ons SAP business One systeem en zal naar verwachting – naast een

Tank cleaning voor groeiend familiebedrijf

reductie in administratieve werkzaamheden – de planning en de beschikbaarheid van
meer en meer kunnen focussen op de kerntaak, namelijk het leveren van goede service

Samco / Samsung
engineering – Damman (KSA)

aan onze klanten.

On-site reinigingsunit voor acrylzuur fabriek

onderdelen voor onze klanten verder verbeteren. Onze service organisatie zal zich

■

Daarbij worden
VPN verbinding en

Kanoo Terminals Services –
Damman (KSA)

het overnemen van

Tank container reiniging op depot

ook tools als Skype,

■

de bediening op

Staalduinen – Maasdijk (NL)

afstand steeds vaker

■

ingezet.

Tank cleaning op bestaande locatie
■

Marine Services – Vietnam

Tank Cleaning in Ho Chi Minh

Nieuwe activiteit in Greup

■

Met de overname van de tankreiniging in Greup door Overmeer Transport zijn de

Latexreinigingsinstallatie

Lehnkering – Axel (NL)

activiteiten weer opgepakt. Deze waren stil komen te liggen doordat de gebroeders

Stolt Nielsen – Moerdijk (NL)

Reedijk in 2011 gestopt waren. Omdat de installatie na 12 jaar nog steeds in een

■

uitstekende conditie verkeerde kon deze ook snel weer operationeel zijn.

Reinigingsstation op tankcontainer depot

Naast de tankreiniging biedt Overmeer Transport ook depot en repair aan voor
tankcontainers. Om de containers op te kunnen warmen zijn vijf extra stoompunten
voorzien. Doordat deze voorzien zijn van een temperatuurregeling kunnen containers
ook op een vooraf ingestelde temperatuur gehouden worden.
Speciale aandacht is er voor
flexitanks. De producten die
hierin vervoerd worden zijn
vaak temperatuurgevoelig.
Daarom heeft Overmeer
Transport gekozen om te
investeren in een warm water
opwarmunit. Hiermee
wordt warm water over de
container gecirculeerd en
wordt de inhoud geleidelijk
op temperatuur gebracht.
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