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Hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten
MaxGrip en Optimizer+ gaan aan de slag bij Suiker Unie
De fabriek van Suiker Unie in
Hoogkerk, aan de westelijke stadsrand van Groningen, is de trots van
alle medewerkers. Suiker Unie keek
samen met MaxGrip en met behulp
van Optimizer+ of het onderhoud

Suiker Unie, onderdeel van Royal Cosun, produceert en levert suikerproducten
aan onder meer de voedingsmiddelenindustrie en winkelbedrijven, in Nederland
vooral onder de merknaam Van Gilse. De enige twee suikerfabrieken van
Nederland, in Dinteloord en Hoogkerk, zijn beide van Suiker Unie en behoren tot
de grootste en modernste van Europa. In het Duitse Anklam heeft Suiker Unie
ook een suikerfabriek en een bioethanolfabriek.
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Praktische ervaring
Jaap Schuurman werkt al 41 jaar in de
fabriek en kent het proces van haver
tot gort. Als regeltechnici en storingsmonteurs deden hij en zijn collega’s
een schat aan praktische kennis en
ervaring op. De suikerproductie in
Groningen kent een rijke traditie
van vakmensen die ‘op gevoel’ en
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van MaxGrip ‘Engineering Maintenance’.
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