Inhuur van proceskoeling
biedt direct uitkomst bij
nieuwbouwprojecten

Grootschalige nieuwbouwprojecten kennen vaak
een langere doorlooptijd. Alle betrokkenen zijn
erbij gebaat dat het project zo snel mogelijk wordt
opgeleverd en het machinepark operationeel is.
Als het bouwproces op volle snelheid moet
doordraaien, kan het toevoegen van een extra
deelnemer aan het team een verstandige oplossing
zijn. Dit is exact wat spuitgietbedrijf Naber Plastics
deed bij een nieuwbouwproject. Coolworld werd
tijdelijk ingezet om het projectteam te versterken.

Meer informatie?
Tel. 0800 88900
I. www.coolworld-rentals.be
E. sales@coolworld-rentals.be

Sneller operationeel met inhuur
proceskoeling

Tijdelijke koeling voor grote
productieruimten

Ook in tijden van economische terugval zijn er altijd bedrijven die blijven investeren in de
verbetering van hun producten en diensten. Zo ook spuitgietbedrijf Naber Plastics,
dat onlangs een geheel nieuw bedrijfspand opende op het eco-bedrijventerrein in Waalwijk.
In de omvangrijke nieuwe locatie werd een scala aan innovatieve oplossingen
geïmplementeerd, waarmee Naber Plastics recht doet aan de eco-filosofie van het
bedrijventerrein. Uitgangspunt bij het enorme bouwproject was om snel operationeel te
zijn met de eigen vaste installaties. Voor de koelinstallatie kwam de zomer met tropische
temperaturen echter net te vroeg. Om tijdelijk in koeling te voorzien had Naber Plastics de
juiste oplossing binnen handbereik. Coolworld werd ingezet om met tijdelijke apparatuur voor
voldoende koeling te zorgen totdat de vaste installatie operationeel was.

De warmte in grotere productieruimtes kan aardig oplopen als machines
vrijwel doorlopend draaien. Het vaste klimaatbeheersingsysteem zal bij normale
buitentemperaturen zonder twijfel zijn werk doen. De vraag is of bij de bouw
direct al rekening wordt gehouden met een toekomstige uitbreiding van het
machinepark. Om de investering te beperken wordt meestal niet voor de
meest uitgebreide koelinstallatie gekozen. Gevolg is dat de vaste installatie
in een nieuw- of ombouwfase niet altijd is berekend op piektemperaturen
of voortdurend op vol vermogen moet draaien. Naber Plastics had deze
‘bottleneck’ al voorzien en liet Coolworld tijdig bijspringen met een tijdelijke
koeloplossing.

Project facts & figures
Het specialisme van Naber Plastics als
spuitgietbedrijf van kunststoffen lag aanvankelijk
in de productie van multimediaverpakkingen.
Het accent ligt nu meer op de ontwikkeling en
productie van foodpackaging en disposables.
Het machinepark van de nieuwe locatie bestaat
uit circa tachtig spuitgietmachines, waarvan het
merendeel in een energiebesparende volledig
elektrische uitvoering. De totale oppervlakte
van het bedrijfspand beslaat ca. 28.000 m².
Daarnaast is er nog voldoende ruimte voor een
toekomstige uitbreiding.

