CREATING A WORLD OF DIFFERENCE

Het Bollegraaf German Team in gesprek met PreZero

In gesprek met

PreZero
Door de continue en intensieve
investeringen in de afgelopen 60 jaar is
Bollegraaf Recycling Solutions marktleider
geworden in recyclingtechnieken voor
huishoudelijk afval, papier en kunststoffen.
'Creating a World of Difference' is de
boodschap die we willen overbrengen op
de maatschappij in het algemeen, en in
het bijzonder aan recyclingpartijen. Samen
maken we een wereld van verschil in de
markt. Doorslaggevende technologie stelt
ons in staat om fundamentele uitdagingen
aan te gaan samen met onze klanten.
Gesteund door uitstekende service en
langlopende onderhoudscontracten
genereren onze oplossingen het hoogste
mogelijke rendement. Dat is hoe we
bouwen aan een wereldwijde duurzame
toekomst.
Vandaag interviewt het Bollegraaf
German Team PreZero.
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‘New thinking for a clean tomorrow’, is de
boodschap die PreZero wil overbrengen
op de maatschappij. Met meer dan 4800
werknemers op meer dan 140 locaties is
PreZero een van de grootste aanbieders
van milieudiensten in Duitsland, Europa en
Noord-Amerika. Het bedrijf biedt diensten
op het gebied van de afvoer, sortering,
verwerking en recycling van afval, en brengt
alle expertise in de hele waardeketen onder
één dak samen. PreZero positioneert zichzelf
daarom als de drijvende kracht achter
innovatie in de industrie, vanuit de visie
waarbij een wereld wordt gecreëerd waarin
grondstoffen dankzij gesloten kringlopen niet
meer worden verspild.
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De PreZero vestiging in Landsberg.
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De PreZero-vestiging in Landsberg
heeft onlangs haar oude Bollegraafbalenpers vervangen door een nieuwe
HBC120 voor het persen van lichte
kunststof verpakkingen. Bollegraaf is
uiterst verheugd over het vertrouwen
dat PreZero wederom heeft gesteld in
de Bollegraaf-technologie. Vandaag
deelt de heer Thiel, fabrieksmanager
van de PreZero-vestiging in Landsberg,
zijn ervaringen met ons.
bollegraaf:

Allereerst bedankt dat u
wilt meewerken aan dit korte interview
over Bollegraaf en met name over de
balenperstechnologie. Laten we ter
zake komen: hoe is de installatie en de
inbedrijfstelling van uw nieuwe HBC 120
verlopen? Ging het snel genoeg, kon
u de stilstandtijd van uw lopende lijn
tot een minimum beperken? Hebt u de
benodigde support/training voor uw bedieners gekregen om de machine goed
te bedienen en te hanteren?
thiel : Zowel de installatie als de
inbedrijfstelling is goed en volgens plan
verlopen. Er hebben zich geen afwijkingen
voorgedaan en het geplande tijdskader is
niet overschreden. Beide zijn uitstekend
gepland. We zijn zeer tevreden over de
persoonlijke training door Bollegraaf.
De training was op hoog niveau en
werd gegeven door zeer competente
Bollegraaf-medewerkers. We zouden de
training over een maand of drie graag
opfrissen om de inhoud te verfijnen.
bollegraaf:

Is uw nieuwe balenpers
volledig up-and-running en werkt deze
met de verwachte capaciteit en snelheid?
thiel : Ja, absoluut.
bollegraaf:

Vind u een Bollegraafbalenpers gemakkelijk te bedienen?
Vergt deze veel onderhoud? Hoe zijn uw
ervaringen tot nu toe?

thiel :

De Bollegraaf-balenpersen hebben
een duidelijke bediening. We zagen een
aanzienlijke verbetering ten opzichte van
de oude balenpers. Onze medewerkers
konden zich snel aanpassen aan de
nieuwe standaard. Vanuit ons oogpunt
heeft het nieuwe en geoptimaliseerde
liftmechanisme voor het onderhouden van
de naaldinstallatie zichzelf goed bewezen.

bollegraaf:

Welke criteria hebt u
gehanteerd bij het kiezen van een Bollegraaf-balenpers?
thiel : De keuze voor een Bollegraaf is
gemaakt op basis van de volgende drie
aspecten:
1. Het Bollegraaf-aanbod sloot perfect
aan op de vereisten van onze
aanbesteding en de voorbereiding van
de uitvoering van de order.
2. De feedback op de Bollegraafbalenpers door onze medewerkers.
3. De gewenste, gestroomlijnde structuur
van serviceproviders in onze LVPsystemen.
bollegraaf:

We weten dat het in de
recyclingsbranche alleen maar gaat om
uptime! We hebben onlangs bij een van
onze Nederlandse klanten een uptimeprestatie van ongeveer 99,9% gemeten
tijdens het uitvoeren van een 24/7activiteit, namelijk 1 uur stilstandtijd per
maand met de Bollegraaf-balenpers.
Wat is uw target hiervoor? Bent u
tevreden met de resultaten die tot nu
toe zijn behaald?
thiel : Tot nu toe hebben we in de 1,5
maand dat de nieuwe balenpers in
bedrijf is, nog geen relevante stilstandtijd
gehad. Het doel voor de uptime van onze
balenpersen moet altijd boven de 95
procent liggen.
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bollegraaf:

In termen van energieverbruik is onze hydraulische eenheid
een van de meest efficiënte op de markt.
Hebt u positieve ervaringen in termen
van optimalisering van uw energieverbruik met de balenperstechnologie
van Bollengraaf?

thiel :

De metingen van het
energieverbruik in onze faciliteit
worden uitgevoerd volgens ons eigen
monitoringconcept. De metingen voor de
nieuwe balenpers starten eind november
en zijn nog niet beschikbaar. De analyse
van de vergelijking ‘Bollegraaf-balenpers
2020’ vs. ‘Bollengraaf-balenpers 2008’
zullen we later leveren.

bollegraaf:

Service en onderhoud van
uw balenpers: hebt u een specifiek
servicecontract afgesloten voor het
onderhoud van uw balenpers? Hebt u al
ervaring met ons serviceteam? Kunt u
ons daar iets meer over vertellen?
thiel : Servicecontracten voor onze
balenpersen worden momenteel met

onze inkoopafdeling voorbereid voor
de hele PreZero-groep. De service
en het onderhoud van Bollegraaf zijn
de afgelopen twee jaar aanzienlijk
verbeterd. Het speciale serviceteam
is snel bereikbaar, zeer competent
en ook de levering van slijtage- en
reserveonderdelen is uitstekend.
Hierbij feliciteer ik u met de aanzienlijke
verbetering in de afgelopen twee jaar!
bollegraaf:

Ter afsluiting van dit
interview: kunt u in een woord of in
een korte zin aangeven waarom de
Bollegraaf-balenpersen uniek zijn?
thiel : Het woord zou zijn ... ‘constant/
duurzaam’.
bollegraaf:

Hartelijk bedankt voor het
leuke gesprek en uw tijd! Bollegraaf
staat tot uw dienst op elk moment
wanneer u daar behoefte aan hebt.
Zoals we graag zeggen: ‘Creating a
World of Difference’!

De nieuwe Bollegraaf HBC120 balenpers.
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