Contact

Adverteren

Abonneren

Catalogi

Inloggen

Passie voor professioneel onderhoud

HOME
NIEUWS

iMaintain

NIEUWS

PRODUCTEN

MAGAZINE

PROJECTEN

AGENDA

PLATFORM

VACATURES

Zoek op trefwoord

NIEUWSBRIEF

Nieuws

Nieuws

Retrofit kranen besparen energie

RETROFIT KRANEN BESPAREN ENERGIE
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Oude kranen die bij scheepswerven in de betonindustrie en in de bulk- en handlingsector
worden gebruikt, kunnen worden omgebouwd zodat ze langer mee kunnen en minder energie
verbruiken.
Schneider Electric en EPMC Europe hebben hun krachten gebundeld voor retrofit kranen.
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In Nederland worden nog steeds veel kranen ingezet die in de jaren 60 en 70 zijn geproduceerd. Het
is volgens Schneider Electric bij deze kranen niet alleen lastig om aan vervangende onderdelen te
komen, ze zijn ook storingsgevoeliger en verbruiken teveel energie. Met modernisering kunnen deze
kranen wel 20 tot 60 procent aan energiebesparing realiseren.
De twee partijen bouwen de kranen om, leveren service, onderhoud en doen inspecties. Bij de
kraanombouwprojecten plaatst EPMC Europe tijdelijk energiemeters op de kranen, zowel voor de
ombouw en na de retrofit. Het doel hiervan is om de energiebesparing van de retrofit meetbaar te
maken. Hiermee voorkomen bedrijven mogelijke boetes voor het teveel belasten van het milieu.
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