
• Hogedrukreinigers
• Vloerreinigers
• Stofzuigers
• Stoomreinigers
• Tapijtreinigers
• Toebehoren
• Reinigingsmiddelen

Verkoop, advies én service op maat

Gröninger is met 75 jaar ervaring dé specialist als het 
om reinigingsapparatuur gaat. Naast de verkoop van 
professionele reinigingsmachines en -systemen, adviseren 
wij u ook graag over (kleine) projecten op maat. Bij 
aankoop van een machine bieden wij in aanvulling op de 
fabrieksgarantie ook uitgebreide servicemogelijkheden, 
zoals snelle reactietijden bij storingen en onderhoud met 
eigen gekwalificeerde monteurs op klantlocatie.  

Ons pand in Rotterdam heeft een groot magazijn met veel 
onderdelen, toebehoren en reinigingsmiddelen, altijd op 
voorraad. Zo kunt u rekenen op snelle en professionele 
service op basis van jarenlange ervaring en kennis van 
zaken. 

#TeamGröninger staat voor u klaar!



Hogedruk reinigen

BLIJDORP - ROTTERDAM 
Met de power van een olifant - een Minipack hogedrukunit van Gröninger
Het olifantenverblijf in Blijdorp wordt optimaal gereinigd door een Gröninger Minipack 
hogedrukreiniger. Met een extra lange slang wordt het gehele binnenverblijf in één keer 
100% effectief schoongemaakt. 

Een totaalproject van A t/m Z. De Minipack hogedrukunits bouwt Gröninger zelf 
in Rotterdam en ze worden naar wens van de klant geïnstalleerd en aangepast. 
De Minipacks kunnen zowel met koud- als warmwater reinigen met een druk tot maar 
liefst 200 bar. Daar worden olifanten blij van en operators ook. 

EMO – MAASVLAKTE ROTTERDAM  
Trailer direct inzetbaar bij calamiteiten 
EMO is een op- en overslagbedrijf voor droge bulkgoederen in de Rotterdamse haven. 
EMO was op zoek naar een hogedrukreiniger die kon worden ingezet bij calamiteiten op 
eigen terrein.
 
Gröninger heeft als oplossing een custom made Minipack warmwater hogedruktrailer 
geleverd op de Maasvlakte. Deze trailer met dubbele as is voorzien van een 1000 liter 
waterbuffer, een brandstoftank van 60 liter en een krachtige Köhler brandstofmotor.

MEBIN – DIVERSE LOCATIES  
Robuuste hogedrukreiniger voor zware omstandigheden in de bouw 
Mebin levert betonmortel aan aannemers en particulieren. Afgelopen jaren heeft Mebin 
diverse merken hogedrukmachines in gebruik gehad. Geen van deze machines heeft de 
reinigingswerkzaamheden in de specifieke omstandigheden lang weten vol te houden.   
 
Een medewerker van een betoncentrale die was overgenomen door Mebin had op een 
andere locatie de eerste door Gröninger geplaatste Minipack zien staan; die was na ruim 
10 jaar nog steeds volop in bedrijf. 

De door Mebin geroemde ‘soldierproof’ machine voldeed aan de verwachtingen en toe-
passingen. Vanaf 2019 heeft Mebin voor diverse vestigingen Minipack hogedrukreini-
gers (stationair) van Gröninger gekocht; een fijne samenwerking om mee door te gaan.

ANTHURA – BLEISWIJK 
Meerdere machines voor verschillende oplossingen 
Anthura is veredelaar van anthurium en orchideeën en levert telers over de hele wereld 
jonge planten én expertise. In Bleiswijk heeft het bedrijf meerdere vestigingen met een 
totale kasoppervlakte van meer dan 20 hectare. Een groot oppervlak dat altijd goed 
schoon moet zijn. 
 
Tijdens het bezoek van de verkoopadviseur van Gröninger is bepaald dat er behoefte 
was aan een multifunctionele machine die geschikt is voor de reiniging van de kassen, 
de plateaus waar de planten op vervoerd worden, de paden en de plafondzijde van de 
kassen.  
 
Anthura heeft gekozen voor de Dynajet 350th warmwater hogedruktrailer met een 
werkdruk van 350 bar, een wateropbrengst van 16 liter per minuut, een Kubota 3-cilin-
der dieselmotor en een brandstoftank van maar liefst 70 liter. Naar volle tevredenheid, 
want het bedrijf heeft besloten om extra investeringen bij Gröninger te doen voor onder 
andere vier RVS-haspels en drie stof-/waterzuigers met 75 liter tank en twee Aero 21-01 
stof-/waterzuigers. 



HOFTIJZER – ROTTERDAM  
‘Vast & goed’ voor nu en de toekomst 
Hoftijzer is een van origine Rotterdams schildersbedrijf, maar inmiddels doorgegroeid 
tot een partner op het gebied van totaal vastgoedonderhoud.

Gezien de vele projecten en de onderhoudswerkzaamheden in de regio Rotterdam, was 
er behoefte aan een mobiele hogedruktrailer. Dan kom je al snel bij Gröninger uit. Er is 
intussen een diesel aangedreven Minipack warmwater hogedruktrailer geleverd. Deze 
trailer heeft een pomp met werkdruk van 200 Bar bij 1260 liters per uur watercapaciteit. 
De levering bestond ook uit een aantal extra hogedrukslangen met een slangenhaak 
om gemakkelijk op te bergen. Om het plaatje nog completer te maken is in overleg een 
nat-straalset geleverd en een handbediende veegmachine. Hoftijzer is dus helemaal 
klaar voor het totale onderhoud. 

Maatwerk & kleine projecten 

WELEDA - ZOETERMEER  
‘Natuurlijk’ een goede reiniging 
Weleda – producent van lichaamsverzorgende middelen – haalt alles uit de natuur; de 
eindproducten bestaan uit 100% natuurlijke en 80% biologische ingrediënten.  
 
Alle ingrediënten voor de producten worden in een mengtank bij elkaar gevoegd. 
Deze tank werd voorheen na gebruik gereinigd met twee lagedruk tankwaskoppen. 
Vanwege een te lage waterdruktoevoer op de bestaande toevoerleiding, werkte dit niet 
naar behoren. Gröninger heeft als oplossing een RVS-wagen ontwikkeld en gemaakt. 
Voorzien van vier luchtzwenkielen, een extra waterbuffertank van 210 liter, een centri-
fugaalpomp die met gemak 100 liter per minuut kan verpompen en een aftakking naar 
twee hogedrukslangen. Die slangen zijn vervolgens op de twee lagedruk tankwaskop-
pen gemonteerd. Deze configuratie resulteert in schone tanks en de hoogst mogelijke 
kwaliteit eindproduct.  

RENEWI – ZOETERMEER  
Tegelijkertijd, maar ook individueel reinigen
Renewi is een afvalwerkingsbedrijf met meerdere locaties in het land. Door de jaren heen 
zijn door Gröninger vele reinigingssystemen en -machines aan Renewi geleverd. Op de 
locatie in Zoetermeer was de behoefte om met twee reinigers tegelijkertijd afvalcontain-
ers, onderdelen en industriële wagens te kunnen reinigen. Gröninger heeft twee eigen 
fabrikaat Minipacks koudwater hogedrukreinigers parallel aan elkaar geplaatst. Beide op 
een RVS-frame met daarop een waterbuffertank. Deze units zijn aan elkaar gekoppeld, 
zodat de gebruikers de hogedrukreinigers tegelijkertijd maar ook individueel kunnen 
benutten. Zodoende wordt de maximale productiviteit gewaarborgd. 

SNOEK BAKKERIJEN – NUMANSDORP  
Ambachtelijk vakmanschap 
Snoek Bakkerijen is een ambachtelijk bedrijf en produceert een assortiment kwalitatief 
hoogwaardige brood- en banketproducten.
 
De vraag was of er een warmwater hogedrukreiniger ingezet kon worden als sy steem 
met meerdere aftakkingen om op diverse plaatsen te kunnen reinigen. Gröninger is de 
reinigingsspecialist bij uitstek om dat te realiseren en heeft een 75 graden warmgevoede 
Minipack met 5,5kW elektromotor geleverd en op locatie gemonteerd.  Gröninger mon-
teurs en lassers hebben een leidingnet aangelegd dat zowel door de muren als langs 
het plafond gaat. Ook is er een aftakpunt geplaatst naar buiten om auto’s te kunnen 
wassen. In de grote productieruimte is een haspel geplaatst om met drie aparte hoge-
drukslangen diverse machines, onderdelen en materialen te kunnen reinigen. Met ple-
zier en gemak kan er nu dagelijks gereinigd worden. 
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Vegen en schrobben  

STUBBE – GOUDA
Vegen en schrobben in Gouda
Stubbe is al jarenlang een Gröninger klant, o.a. voor de tankreinigingsinstallaties op de 
locatie Gouda. Op het Stubbe depot zijn er genoeg vierkante meters om te reinigen.  
 
Na een demo op locatie met de Nilfisk SC5000 – 860D, besloot Stubbe deze grote 
opzit schrob-/zuigmachine met diverse opties aan te schaffen. Deze machine is een 
 compacte, uiterst manoeuvreerbare schrob-/zuigmachine die intuïtieve bediening, 
goede prestaties en toonaangevende duurzame technologieën in één pakket 
 combineert. Geschikt voor het reinigen van zowel grote als kleine ruimten, ideaal voor 
het gebruik in Gouda.

VEMEFA CONSTRUCTA – ROTTERDAM
Aanschaf na een succesvolle demo
Vemefa Constructa is een metaalverwerkingsbedrijf. Het bedrijf ontwikkelt kwaliteits-
producten van RVS en staal.  
 
Gröninger en Vemefa Constructa werken al decennia lang samen. De  productielocaties 
hebben grote oppervlakten voor verwerking, opslag en het interne transport. Daardoor 
komt er vanzelfsprekend ook stof en vuiligheid op de vloeren terecht. Gröninger heeft 
een demo met een opzit-veegmachine verzorgd. De Kärcher KM 85/50 R Bp (incl. accu-
pakket) zorgt nu voor het optimale schoonmaakresultaat.

Niet agressief, wel grondig

IMPERIAL CHEMICAL TRANSPORT – TERNEUZEN 
Reiniging met droogijstechniek
Recent heeft Gröninger een tankreiniging met drie wasbanen gebouwd op de nieuwe 
locatie in Terneuzen. Hier was Imperial op zoek naar een oplossing om onderdelen en 
compartimenten te reinigen. Er is gekozen voor de speciale reiniging via droogijstech-
niek met de Kärcher IB 7/40 Advanced droogijsmachine inclusief luchtslang, haspel en 
een diesel aangedreven compressor op aanhanger.

De droogijsreinigingstechnologie van Kärcher is een niet-agressieve, maar grondige 
manier om gereedschap, mallen, oppervlakken en machines te reinigen met een mini-
mum aan voorbereidings- en stilstandtijden. De droogijspellets worden in een pers-
luchtstroom geïnjecteerd, versneld tot snelheden boven 150 m/s en op het te reinigen 
oppervlak afgevuurd. De plotse afkoeling veroorzaakt een thermische schok en zorgt 
voor barstjes in de bovenlaag, waar het drooijs binnen dringt. Het vuil komt los van 
het oppervlak en vervliegt in de atmosfeer als CO2-gas. Droogijsreiniging maakt geen 
gebruik van chemische stoffen, produceert geen afvalwater, is milieuvriendelijk en kan 
worden gebruikt op plaatsen waar reinigen met water verboden of lastig is.

Producten en Diensten

Laat u uitgebreid informeren en 
adviseren door onze adviseurs en 
servicemedewerkers. Bezoek onze 
webshop.groninger.nl of neem contact 
met ons op voor een vrijblijvende offerte. 
Wij kunnen u ook adviseren voor kleine 
reinigingsprojecten op maat.

Uitgebreid assortiment:
• Hogedrukreinigers
• Vloerreinigers
• Stofzuigers
• Stoomreinigers
• Tapijtreinigers
• Toebehoren en reinigingsmiddelen
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