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Van Abeelen: INDUSTRIËLE

vriesoplossing gevraagd worden, hebben wij met Rental
Solutions een afdeling met een grote verhuurvloot voor
koelen, verwarmen, klimaatbeheersing en het tijdelijk leveren
van energievoorziening”, aldus Gijs van Abeelen.

TOTAALOPLOSSINGEN OP HET GEBIED VAN
KOELEN, VRIEZEN, KLIMAAT EN VERHUUR
IN HET BRABANTSE RIJEN ZIJN WIJ OP BEZOEK BIJ
DE VAN ABEELEN GROEP EN WEL OP DE NIEUWE
PRODUCTIELOCATIE. ONDANKS HET INDRUKWEKKENDE
TRACK RECORD IS DE VAN ABEELEN GROEP NOG EEN
REDELIJK ONBEKENDE SPELER IN DE VLEESSECTOR.
HET BEDRIJF KENMERKT ZICH DOOR HAAR VIJF
SPECIALISTISCHE

DIVISIES

DIE

SAMEN

ONDER

ÉÉN DAK ZITTEN EN WAARMEE HET FULL SERVICE
INSTALLATIEBEDRIJF INDUSTRIËLE TOTAALOPLOSSINGEN
BIEDT OP HET GEBIED VAN KOELEN, KLIMAAT, VRIEZEN
EN VERHUUR. KORTOM: EEN PARTIJ DIE OP HET GEBIED
VAN

KOUDETECHNIEK,

KLIMAATTECHNIEK,

FOOD

Ger Verschelden is Accountmanager Rental Solutions en geeft
ons aan waar de kracht van deze divisie ligt. “Wij bieden
onze klanten flexibiliteit. Wanneer u nu de productie wil
verhogen, krijgt te maken met machine-uitval, uw bestaande
koelapparatuur moet worden vervangen of er moet zelfs een
geheel nieuwe productielijn worden ontwikkeld, bieden wij
uitkomst. Onze kennis en ervaring in koeltechnische proces- en
klimaatoplossingen zorgen voor een efficiënt productieproces,
door de inzet van tijdelijke koudwatermachines, koeltorens,
Drycoolers en voor het binnenklimaat van uw productieruimte
geaffineerde luchtbehandeling units. Met tijdelijke koeltorens
kunt u uw faciliteit of proces scheiden van uw primaire
koeltoren en tegelijkertijd volledig ongestoorde toegang tot
uw bestaande koeltoren blijven bieden in tijden van renovatie,
vervanging of uitbreiding van koelcapaciteit.”

systemen, koudwatermachines en warmtepompen realiseren, maar ook binnen onze tak Food
Processing Technology waar we van A tot Z koel- en vriesmachines voor voedselverwerkende
bedrijven zoals slachterijen ontwerpen en vervaardigen. Van Abeelen Groep is een van
de meest innovatieve bedrijven op het gebied van koudetechniek en klimaattechniek in
Nederland. Dat hebben we de afgelopen 25 jaar bewezen.”
Met Bert IJzerman (Accountmanager Koudetechniek) gaan we nog wat dieper in op de afdeling
Van Abeelen Koudetechniek. “Van Abeelen heeft kennis van de koude- en klimaattechniek
en heeft kennis van de processen en producten van haar klanten. De kern van onze visie op
koude- en klimaattechniek is: wij willen de beste kwaliteit bieden voor een goede prijs. Dat
bereiken we door ons ontwerp optimaal af te stemmen op uw situatie. Zo bent u niet alleen
bij aanschaf voordeliger uit. Ook uw operationele kosten zijn elk jaar lager. We hebben ruime
ervaring en expertise in huis voor het realiseren van alle mogelijke koel- en vriessystemen.
Dit kan variëren van directe systemen, zoals directe expansie of pompcirculatie, tot indirecte
systemen die koudemiddel/koudedrager gebruiken als warmteoverdracht. Van Abeelen heeft
verder een jarenlange ervaring opgebouwd met diverse cascadesystemen die werken met
Ammoniak Kooldioxide (NH3-CO2).

worden tot in de detail voorbereid in onze werkplaats om de werkzaamheden op locatie zoveel
mogelijk te beperken. Voor een optimale indeling van de machinekamer en leidingloop hebben wij
de mogelijkheid de tekeningen driedimensionaal in eigen huis te fabriceren. Maar daar stopt onze
service niet. We kijken natuurlijk ook op afstand mee en kunnen zo aan de hand van alle inkomende
data een storing constateren voordat de klant het merkt, met als doel natuurlijk om deze op voorhand
te voorkomen.”

PROCESSING EN OOK VERHUUR HAAR KLANTEN
Ontzorgen betekent voor de Van Abeelen Groep alles uit handen nemen van de klant, zo
ook bij koudetechniek. “Van Abeelen is een gespecialiseerde installateur op het gebied van
industriële koel- en vriesapplicaties. De totale engineering en werkvoorbereiding is in handen
van onze projectteams en onze gediplomeerde servicemonteurs doen de rest. Alle projecten

VOLLEDIG ONTZORGT.

De afgelopen 25 jaar heeft eigenaar en oprichter Gijs van
Abeelen zijn bedrijf uit zien groeien tot een full service bedrijf
met kennis en specialisatie in de koeltechniek. De Van Abeelen
Groep bestaat uit vijf divisies: Koudetechniek, Klimaattechniek,
Food Processing Technology, Solarfridge en Rental Solutions.
Met deze brede range aan diensten is het bedrijf in staat een
groot deel van de industriële markt te bedienen. Daarbij werken
de divisies nauw samen om tot het beste eindresultaat te komen.
Hoe dat eruit ziet? Daar gaan we dieper op in met de eigenaar
zelf en de verantwoordelijken van de diverse divisies.

KOUDETECHNIEK
“Van Abeelen Koudetechniek vormt het fundament van ons
bedrijf”, aldus Gijs van Abeelen die in 1994 het bedrijf oprichtte.
“Koudetechniek is de lijm die alle divisies met elkaar verbindt
en komt terug in alle disciplines waarin wij gespecialiseerd
zijn, zoals klimaattechniek waarin wij slimme airconditioning-

Door het toepassen van natuurlijke koudemiddelen wordt tevens voldaan aan de toepassing van
middelen die geen directe bijdrage leveren aan het broeikaseffect. “Met natuurlijke koudemiddelen
zijn energiebesparingen te realiseren van ongeveer 25% ten opzichte van HFK koudemiddelen.
Bovendien wordt toepassing hiervan vanuit de overheid gestimuleerd door een fiscale subsidie. In
de toekomst zijn er geen beperkingen te verwachten. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van
onze visie op koeling. De keuze voor energiezuinige componenten en natuurlijke koudemiddelen
is zeker niet alleen door idealisme ingegeven. Duurzaamheid moet ook bedrijfseconomisch
verantwoord zijn.”

FOOD PROCESSING TECHNOLOGY
Van Abeelen Food Processing Technology (voorheen Unifreezing) is één van de meest recente
toevoegingen aan het brede portfolio van Van Abeelen, maar past helemaal binnen de strategie
van de Groep om de beste vakmensen en de nodige kennis binnenboord te halen om de klanten
van de meest ideale oplossingen te voorzien. “Van Abeelen Food Processing behoort tot de
top drie leveranciers van geavanceerde koel- en vriesapparatuur voor de voedingsindustrie”,
zo horen wij van Jeroen Hannink, verantwoordelijk voor deze tak. “Tot onze klanten behoren (inter)
nationale voedselproducenten, koel- en vrieshuizen en distributiecentra. Ons assortiment bestaat
uit spiraalvriezers en tunnelvriezers voor het koelen van langdurige 24/7 productieprocessen, maar
ook uit bijvoorbeeld carton box vriezers voor het shockvriezen van verpakte versproducten, band-,
impingement- en plaatvriezers. Voor alle denkbare producten in de voedingsmiddelenindustrie
bieden wij een passende oplossing.”

Van Abeelen Rental Solutions BV heeft een ruime voorraad
koudwatermachines van 93kW tot en met 750kW en
koeltorens van 1,4MW tot en met 2,8MW vermogen. “Tevens
ontwerpen wij met ons team ook oplossingen op maat: voor
iedere specifieke wens en voor elk budget. We leveren ook
totaaloplossingen door de inzet van koudwatermachines in
combinatie met luchtbehandelingsunits voor een volledige
temperatuurbeheersing. U kunt bij Van Abeelen Rental
Solutions BV tijdelijke koelinstallaties huren voor de korte,
middellange en lange termijn. Gaat het om noodsituaties, of
om een tijdelijke oplossing tijdens essentieel onderhoud, wij
bieden de oplossing.”

KWALITEIT EN DUURZAAMHEID
De manier van werken is in alle geledingen van de Van
Abeelen Groep hetzelfde. “Bert IJzerman zei het al; wij
willen de beste kwaliteit bieden voor een goede prijs. Dat
bereiken we door ons ontwerp optimaal af te stemmen op
uw situatie. Wij doen ook geen concessies aan de kwaliteit
en duurzaamheid van de componenten die we toepassen.
En bij ons bent u verzekerd van een totaalleverancier
die alle disciplines onder een dak heeft”, aldus Gijs van
Abeelen tot slot.
Meer informatie: Van Abeelen Groep
Tel. +31 (0)161 230 052 | www.vanabeelen.eu

HYGIËNE
“Iedereen weet dat in de voedingsindustrie alles draait om hygiëne”, zo vervolgt Jeroen. “Op dit
gebied laat u liever niets aan het toeval over en wij ook niet. Van Abeelen Food Processing Technology
levert eersteklas machines op maat die voldoen aan de strengste hygiëne- en kwaliteitseisen. Ze zijn
standaard siliconenvrij en voorzien van duurzame RVS behuizing en gelaste naden. Gelaste naden
kunnen met gemak jarenlang onder hoge druk gereinigd worden zonder aantasting van de materialen.
Bacteriën en schimmels krijgen geen kans en discussies over hygiëne zijn definitief verleden tijd.
Wij bestrijden het listeria bacterie standaard met stoominjectie. Als alternatieve optie kunnen we in
samenwerking met de firma Jasca uit Ootmarsum, een koud nevelsysteem integreren in onze vriezers.
Daardoor wordt onder andere het listeria bacterie gedood. Hygiëne is in al onze geledingen en bij
al onze oplossingen een belangrijk gegeven.”

RENTAL SOLUTIONS
Zoals gezegd bestaat de Van Abeelen Groep uit vijf divisies, die onderling nauw samenwerking om
voor elke klant tot de juiste oplossing te komen. “Elke divisie heeft zijn eigen kennis en kunde, maar
uiteraard staan ze in geval van multidisciplinaire vraagstukken samen sterk. Dan vindt integraal
overleg plaats om u het beste eindresultaat te bieden. Mocht er bijvoorbeeld een tijdelijke koel- of

58

m e a t &c o

nr

5 2020

m e a t &c o

nr

5 2020

59

