
Nijman/Zeetank International Logistic Group is een logistieke dienstverlener op het gebied van transport en distributie van glas, petrochemische producten, brandstof en gas
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Turbulent Europa. Verkiezingen in Duitsland, verkiezingen en arbeidsmarkt

hervormingen in Frankrijk, het Brexit proces, grondwettelijke hervormingen in 

Polen, Nederlandse parlements verkiezingen op 15 maart 2017 en na een half 

jaar eindelijk een nieuwe regering. 

De Europese Commissie heeft op 31 mei 2017 het zogenaamde Mobility Package 

gepresenteerd. De maatregelen in dit pakket zijn bedoeld om in EU de concur

rentiepositie van transport en logistieke ondernemingen te verbeteren met 

behoud van goede arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Tevens heeft dit 

Mobility Package als doel de CO2uitstoot te verminderen en de digitalisering van 

de mobiliteit te verbeteren en te vergroten. De brancheorganisaties van logis

tiek en transport uit diverse EUlanden zullen actief participeren in het tot stand 

komen van het Mobility Package. Afwachten maar hoe snel ambtelijke molens in 

Brussel zullen draaien.

Turbulentie iets dichterbij in onze sector van logistiek en transport. Transport

bedrijven die stoppen met vervoer naar de UK vanwege het grote gevaar van 

illegale immigranten in de trailers, chauffeurs die in bepaalde landen de week

endrust niet in de auto mogen doorbrengen, ondanks dat de auto’s zijn voorzien 

van ruime slaapcabines en ondanks het gevaar voor het onbeheerd parkeren van 

trailers met lading, verschillende tolsystemen in diverse Europese landen, een 

falend tolsysteem in België, tekort aan chauffeurs, continue prijsdruk en hierdoor 

achterblijvende resultaatontwikkeling. 

Sectoranalyses van brancheverenigingen en banken laten zien dat er gemiddeld 

sprake is van toename van volumes. Helaas heeft dit geen invloed op de resulta

ten van logistieke ondernemingen. De resultaten in onze sector zijn ver beneden 

peil, bij veel bedrijven nog steeds negatief, bij andere bedrijven licht positief. 

Maar duidelijk nog marginaal en onvoldoende voor een gezonde bedrijfsvoering. 

Dit zeker in het licht van de kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen die met zekere 

regelmaat vervangen dienen te worden in verband met technologische ontwikke

lingen en gewijzigde emissieeisen.

Of alle bovengenoemde acties het gewenste resultaat zullen hebben, is op dit 

moment ongewis. Waar u echter als opdrachtgever van verzekerd kan zijn, is dat 

alle Nijman/Zeetank werknemers gemotiveerd en enthousiast uw opdrachten 

zullen uitvoeren. <<
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Om te zorgen voor continuïteit in de bediening van productielijnen met  

heftrucks bij NSG PAP, een bedrijf dat autoruiten produceert in het Poolse 

Chmielów, heeft Nijman/Zeetank met succes een nieuwe acculaadruimte  

ontworpen, geplaatst en in bedrijf gesteld. 

Nieuwe acculaadruimte voor 
veilig en efficiënt werken

>> Ontwerp

Het idee om de ruimte voor het laden van 

de accu’s te verplaatsen in de buurt van 

het warehouse waar folie is opgeslagen, 

ontstond al tijdens het ontwerpen van 

het andere warehouse van PAP in 

Chmielów. Toen PAP eind 2015 het 

nieuwe warehouse in gebruik nam, 

startte Nijman/Zeetank met de eerste 

ontwerpwerkzaamheden voor vrijwel de 

gehele infrastructuur van de acculaad

ruimte. Het plan was om het gehele 

systeem zodanig op te zetten dat de 

accu’s in de acculaadruimte op een 

veilige manier voor personeel en 

omgeving verwisseld konden worden en 

waarbij gelijktijdig de laadtoestand 

gemeten kon worden. Dit laat zich 

vertalen in een langere levensduur en 

een lager energieverbruik.

Bij het ontwerpen van dit type ruimten 

moet rekening worden gehouden met 

een hele reeks voorschriften. De 

belangrijkste norm waaraan moet 

worden voldaan is de norm PNEN 

502723:2007 – ‘Veiligheidseisen en 

installatie van oplaadbare batterijen  – 

Deel 3: Tractiebatterijen’. Deze norm 

bepaalt de basiseisen op het gebied  

van uitrusting van acculaadruimten, 

ventilatiecapaciteit en beveiliging. 

Daarnaast moet rekening worden 

gehouden met de eisen die zijn vast

gesteld in de Arbeidswet, Energiewet, 

Milieubeschermingswet, Verordening van 

de minister van Binnenlandse zaken en 

administratie inzake brandpreventie in 

gebouwen en andere bouwkundige 

objecten en de Verordening van de 

minister van Economische zaken inzake 

de basiseisen aan apparaten en 

beschermingssystemen die bestemd  

zijn voor gebruik in ruimten met explosie

gevaar. 

Hierbij komen uiteraard nog de eisen op 

het gebied van het aanleggen van 

elektrische installaties, ventilatieinstal

laties, waterleidinginstallaties, eisen op 

het gebied van gezondheid en veiligheid 

en eisen op het gebied van sterkte en 

kwaliteit van de vloeren. 

Al deze regels zijn bedoeld voor de 

bescherming van het personeel, het 

bedrijf en de natuurlijke omgeving tegen 

de gevaren die kunnen optreden bij het 

gebruik van accu’s. Er zijn bepaalde 

gevaren waaraan personen, die in een 

acculaadruimte werken, kunnen worden 

blootgesteld en die voorkomen moeten 

worden. Het gaat hier onder andere om 

explosiegevaar van gassen die vrijkomen 

tijdens het laden van accu’s, elektrische 

schokken, verbrandingen door een 

vlamboog, verbranding door chemische 

middelen, vergiftiging door dampen die 

vrijkomen tijdens het laden en mecha

nisch letsel door het verplaatsen van 

grote massa’s. In de ontwerpfase moet 

met al deze gevaren rekening worden 

gehouden, zodat na uitvoering van het 
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ontwerp het werk veilig en ergonomisch 

verantwoord door de werknemers kan 

worden uitgevoerd.

>> Uitvoering

Voordat werd overgegaan tot definitieve 

uitvoering van het ontwerp heeft NSG 

PAP tekeningen en een 3Dvisualisatie 

ter acceptatie gepresenteerd gekregen. 

Ook stelde Nijman/Zeetank oplossingen 

voor die moesten leiden tot moderni

sering van de acculaadruimte en 

beperking van het energieverbruik. 

Vervolgens zijn de noodzakelijke 

metingen van de resistantie van de vloer 

en de effectiviteit van de ventilatie 

uitgevoerd. Dit alles om ervoor te zorgen 

dat er in de toekomst veilig en efficiënt 

gewerkt kan worden. De voorbereidin

gen voor de montage hebben zo’n vier 

maanden geduurd. De montage zelf nam 

zes weken in beslag. De acculaadruimte 

is sinds juni van dit jaar volledig opera

tioneel. 

Momenteel is de functionerende 

acculaadruimte uitgerust met het 

moderne FIFOsysteem dat het laden 

van de accu’s monitort en aangeeft 

welke van de geladen accu’s als eerste 

opgeladen moet worden. Dankzij dit 

systeem heeft NSG PAP nu al een 

besparing gerealiseerd op de kosten van 

de energie die gebruikt wordt voor het 

laden van de accu’s. De juiste volgorde 

bij het verwisselen van de accu’s zorgt 

voor gelijkmatige slijtage en heeft 

tegelijkertijd een positieve invloed op de 

levensduur van de accu’s. De opladers 

zijn bevestigd op speciaal voor dit doel 

ontwikkelde stellages, waarop tevens 

opbergmogelijkheden voor de elektri

sche kabels van de opladers zijn 

gemonteerd. Alle constructieonderdelen 

van de stellages zijn verbonden met de 

aarding die langs de wand van de 

acculaadruimte loopt. De elektrische 

connectors van de opladerskabels zijn 

uitgerust met zogenaamde ‘hulpcontac

ten’ die de beveiliging vormen tegen het 

ontstaan van vlambogen tijdens het 

aan en afkoppelen van de accu’s en de 

werknemers beschermen tegen even

tuele elektrische schokken. De te laden 

accu’s worden geplaatst op speciale 

standplaatsen of direct op de grond in 

de buurt van de betreffende oplader. 

Tussen de opladers en de grootste 

accu’s bevindt zich een werkplatform, 

waarvandaan de werknemer de accu 

aansluit op de opladers of loskoppelt. 

Hierdoor hoeft de werknemer niet over 

de accu heen te buigen, zodat het risico 

op inademing van eventuele dampen of 

verbrandingen bij ongecontroleerde 

uitstoot van zuren uit de accu afneemt. In 

Nijman/Zeetank heeft de nieuwe 

acculaadruimte zelf ontworpen, 

gebouwd en in bedrijf gesteld.
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de acculaadruimte bevindt zich ook een 

destilleerapparaat voor de productie van 

gedemineraliseerd water waarmee de 

accu na afloop van het laadproces wordt 

bijgevuld. 

>> Afvoerputje

Ondanks het nauwkeurig voorbereide 

ontwerp en de doorlopende controle 

tijdens alle fasen van de uitvoering, 

moesten er toch een paar kleine 

aanpassingen worden gemaakt bij de 

plaatsing van de stellages. Tijdens de 

montage wees een van de medewerkers 

op het deksel van een afvoerputje in de 

vloer dat zich direct onder een van de 

accustandplaatsen bevond. Dit bleek 

een zogenaamd inspectieputje te zijn, 

waaruit diensten van NSG PAP regelma

tig watermonsters nemen voor controles. 

In verband hiermee moest de montage 

worden onderbroken en het ontwerp van 

de standplaatsen worden bijgesteld. 

Ondanks dat de oplevering hierdoor  

een vertraging van enkele weken opliep, 

zijn alle noodzakelijke wijzigingen 

aangebracht binnen het budget dat was 

overeengekomen voor het hele project.

Vanwege de veiligheid van de werk

nemers en de mogelijkheid om vrij te 

kunnen manoeuvreren met de heftruck 

waarvan de accu wordt verwisseld,  

mag er zich slechts één heftruck  in de 

acculaadruimte bevinden. De overige 

heftrucks moeten buiten wachten. Om 

tijdverlies en rijvorming van wachtende 

heftrucks voor de acculaadruimte te 

voorkomen, is een zogenaamd heftruck

detectiesysteem toegepast. Nadat een 

heftruck de acculaadruimte is binnenge

reden, informeert dit systeem de overige 

heftruckchauffeurs die zich in de buurt 

van de acculaadruimte bevinden dat de 

standplaats voor het verwisselen van 

accu’s bezet is, met een lichtsignaal dat 

aan de buitenkant van de acculaadruim

te is gemonteerd. Operators van verder 

afgelegen afdelingen kunnen de 

accuwisseltijd eveneens telefonisch 

vaststellen.

De huidige acculaadruimte is een grote 

ruimte met professionele bediening en 

moderne uitrusting, zodat het laden van 

accu’s gecontroleerd plaatsvindt, op een 

manier die veilig is voor mensen en 

apparaten en bovendien zuinig is. We 

houden er echter wel rekening mee dat 

de techniek zich steeds verder ontwik

kelt. We zijn ervan overtuigd dat er in de 

toekomst nieuwe oplossingen zullen 

verschijnen die bij toepassing nog meer 

voordelen en besparingen zullen 

opleveren, niet alleen voor ons, maar 

ook voor onze klant NSG PAP. << 
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Sinds jaar en dag worden vloeren van opleggers uitgevoerd in hout. Hardhout 

wel te verstaan, want een opleggervloer krijgt heel wat te verduren. Er is echter 

een goed alternatief: bamboe. Nijman/Zeetank heeft dit duurzame hout inmid-

dels toegepast.

De vloer moet slijtvast zijn, lang mee 

kunnen, niet te veel splinteren en 

bovenal niet te zwaar zijn. Een stalen 

vloer weegt al snel te veel, wat nadelig is 

voor het beschikbare maximale laadver

mogen. Met een lichte vloer kun je dus 

meer vracht vervoeren en dat maakt hout 

zo geschikt. Echter, tropisch hardhout is 

schaars. Andere houtsoorten vallen vaak 

af omdat ze minder duurzaam zijn en 

vaak splinteren als de lading met spijkers 

wordt vastgezet.

Bamboe daarentegen is hard, duurzaam 

en licht. Een afgekapte stengel van tien 

meter is na vier jaar weer even hoog. Om 

er een vloerplaat van te kunnen maken, 

worden de stengels in stukken van 

anderhalve meter gekapt en overlangs in 

strips van drie, vier centimeter breed 

gesneden. Die bamboestroken worden 

in lagen op elkaar gelegd en in een 

kunststof gegoten. 

Het resultaat is: keiharde, oersterke 

platen die minstens tien jaar slijtvast zijn. 

Bamboe is lichter dan hardhout, maar 

door de verlijming is er niet echt sprake 

van een gewichtsvoordeel ten opzichte 

van hardhout.  

Wel wordt op deze wijze het tropisch 

regenwoud minder belast wat de 

duurzaamheid ten goede komt. De 

bamboe voor deze vloeren wordt 

bovendien gekapt in speciaal daarvoor 

aangelegde plantages.

Op dit moment heeft Nijman/Zeetank 

twee semi diepladers voorzien van een 

bamboevloer. Deze voertuigen worden 

ingezet voor dedicated transport van 

vloeistofcilinders. De eerste ervaringen 

zijn erg positief. Het hout werkt niet en 

trekt niet krom als het vochtig wordt. Ook 

versplintert het niet. Dit maakt de vloer 

prettig en veilig om op te werken. << 

Bamboe op laadvloer 
als duurzaam hout

Duurzaamheid

Bamboe is slijtvast, gaat lang mee, 

versplindert niet en is niet zwaar.
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In 2010 is Nijman/Zeetank begonnen met 

de uitvoering van een nieuw contract 

voor brandstoftransport als een van de 

twee transporteurs voor BP Europa SE. 

Met in 2017 al meer dan 500 tankstations 

in Polen, het snelst groeiende netwerk 

van tankstations van alle buitenlandse 

entiteiten, heeft BP zich sterk ontwikkeld. 

Ook Nijman/Zeetank heeft zich sterk 

ontwikkeld en zowel onze vloot als onze 

ervaring zijn hard gegroeid. 

Tijdens de looptijd van het contract 

hebben wij samen met de klant zonder 

noemenswaardige problemen moderne 

software ingevoerd voor het managen 

van transportopdrachten. Ook is de 

implementatie van SAP voor automati

In het tweede jaar dat Nijman/Zeetank actief was in Polen, is een samenwerking 

aangegaan met BP. In 1997 begon het met het transport van brandstof en lpg 

naar tankstations en klanten van BP in heel Polen. Sinds die tijd werken 

Nijman/Zeetank en BP vrijwel onafgebroken samen, met uitzondering van  

de jaren 2006-2009.

Nijman/Zeetank nu exclusieve 
transporteur voor BP in Polen

In Polen werken Nijman/Zeetank en 

BP al velen jaren samen.

In het nieuws
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“De voornaamste reden dat wij samenwerken met 

transportbedrijven op het Europese vasteland, is 

omdat wij geen vergunning hebben om zelf onze 

producten te vervoeren. Het is gewoonweg te 

duur. Onze geschiedenis met Nijman/Zeetank 

gaat ver terug. Ik werk al negentien jaar bij  

Tennants Distribution en de samenwerking met 

Nijman/Zeetank bestond al toen ik hier begon.” 

Aan het woord is Steve Parent, export manager bij 

Tennants Distribution, een dochteronderneming 

van de Tennants Consolidated Ltd group. 

Tennants Distribution 
kiest voor
langdurige relatie

Wanneer je het hebt over Tennants, heb 

je het eigenlijk gelijk over de geschiede

nis. Want dit in Londen gevestigde 

bedrijf bestaat al sinds het einde van de 

achttiende eeuw, toen oprichter Charles 

Tennant bleekpoeder uitvond door 

chloorgas over gebluste kalk te leiden. 

Een ogenschijnlijk onbelangrijke 

ontdekking, die desondanks zorgde voor 

een revolutie in de linnenhandel. De tijd, 

de moeite en de kosten van het bleken 

vóór het verven van de stof, werden door 

deze ontdekking aanzienlijk verminderd. 

De uitvinding stond aan de wieg van een 

gigantische chemisch bedrijf in St Rollox, 

een voorstad van Glasgow. 

Tegenwoordig is Tennants Distribution 

Ltd een vooraanstaande, onafhankelijke 

distributeur van chemicaliën, gevestigd 

in het Verenigd Koninkrijk met een 

netwerk van strategisch gelegen depots 

sering van logistieke activiteiten soepel 

verlopen.

In 2016 heeft Nijman/Zeetank deelgeno

men aan een tender voor het verlenen 

van transportdiensten in de komende 

jaren. Dit resulteerde in een contract met 

BP Europa SE, als exlusieve transporteur 

van brandstof voor BPstations in Polen. 

Dit is voor ons een enorme erkenning en 

het bewijs dat de klant de kwaliteit van 

onze diensten waardeert. Het contract is 

ingegaan op 1 oktober 2017.

We hadden een half jaar de tijd voor de 

organisatie van de hele dienst. Een erg 

intensieve en uitdagende periode: van 

het bestellen van het materieel tot het 

aanstellen van chauffeurs en het scholen 

van kantoorpersoneel, om zo een hoge 

kwaliteit van de dienstverlening te 

kunnen garanderen. Voor dit contract 

zijn enkele tientallen van de nieuwste 

trekkers van Scania, met de modernste 

verkeersveiligheidssystemen, aange

schaft. Leverancier van de tanks voor dit 

contract is het Belgische LAG, een 

bedrijf waar Nijman/Zeetank al veel 

langer mee samenwerkt. 

Vanwege de bijzonder korte tijd tussen 

de keuze van de vervoerder tot de start 

van het contract, vereiste het laatste 

halfjaar een enorme inzet van de 

werknemers van zowel Nijman/Zeetank 

als die van de leveranciers. Zij moesten 

in bijzonder korte tijd in overeenstem

ming met de technische specificaties van 

onze klant het materieel verzorgen. We 

weten nu dat het is gelukt. Op 1 oktober 

is Nijman/Zeetank gestart met het 

vervoeren van brandstof naar alle 

BPstations in Polen. <<

Exclusieve 
transporteur voor 
BP in Polen
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voor een landelijke bezorgdienst. Het 

bedrijf is de distributeur van enkele van 

’s werelds grootste producenten van 

chemicaliën en levert meer dan 3.000 

producten met verschillende verpak

kingsgroottes. Vaak met de mogelijkheid 

voor IBC’s en bulk wagen hoeveelheden. 

De eigen export en expeditieafdelingen 

zorgen voor wereldwijde levering van 

producten. En door de eigen kantoren in 

Beijing, China en handelspartners in 

India heeft Tennants sterke handels

relaties met deze belangrijke markten. 

Om de toenemende globalisering op de 

voet te kunnen volgen, maakt Tennants 

Distribution Ltd deel uit van het Penta 

netwerk, een alliantie van grote Euro

pese chemische distributeurs. Hierdoor 

kan Tennants leveranciers en afnemers 

de beste oplossingen bieden binnen 

Europa, met links naar andere, wereld

wijd opererende chemische allianties.

>> Samenwerking

Behalve met het Penta netwerk werkt 

Tennants ook samen met verschillende 

andere transportpartners, waaronder 

Nijman/Zeetank die de leveringen aan 

Frankrijk, Noorwegen, Denemarken en 

Duitsland verzorgt. Steve Parent: “In het 

Verenigd Koninkrijk hebben we ons 

eigen wagenpark van meer dan 200 

tankwagens, maar voor ons transport 

naar het Europese vasteland maken  

we gebruik van partners zoals  

Nijman/Zeetank. Zoals onze langdurige 

relatie al verraadt, zijn we erg tevreden 

met deze samenwerking. Ze bieden een 

uitstekende service tegen een eerlijke 

prijs en reageren snel. Het enige 

minpuntje dat ik kan noemen is dat ze 

ons veel te snel de extra kosten door 

vertraging factureren. Buiten dat is de 

samenwerking bijzonder goed.”

>> Brexit

Een onvermijdelijk onderwerp in deze 

tijd, vooral voor bedrijven zoals Tennants 

Distribution met handel op het vasteland 

van Europa, is de komende Brexit. 

Parent is hier persoonlijk erg duidelijk 

over: “Mensen in het Verenigd Koninkrijk 

hebben ergens voor gestemd zonder dat 

ze ook maar enig idee van de gevolgen 

hebben. Ze hebben niet nagedacht over 

de voordelen die het heeft om deel uit te 

maken van een verenigd Europa. Op dit 

moment weten we niet precies wat er 

gaat gebeuren, maar we weten wel zeker 

dat de Brexit invloed zal hebben op onze 

wereldwijde werkzaamheden. De situatie 

zal gaan veranderen en de ontwikkelin

gen zijn niet positief. De gevolgen zijn nu 

al merkbaar door de dalende koers van 

de pond ten opzichte van de euro en de 

dollar. Maar zoals ik al zei, moeten we 

wachten op de resultaten van de 

onderhandelingen in Brussel. Het is in 

ieder geval zeker dat wij als bedrijf graag 

in de EU werkzaam willen blijven.” <<

Het hoofdkantoor van Tennants  

Distribution bevindt zich in Londen.
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De nieuwe installatie is geschikt om 

IBC’s, drums maar ook om jerrycans  

af te vullen. Nijman/Zeetank kan nu 

efficiënter en nauwkeuriger afvullen. De 

nieuwe installatie biedt bovendien een 

verruiming van producten die binnen de 

vergunning kunnen worden afgevuld.

De vatenvulinstallatie heeft een volledig 

automatische bediening. De camera 

bovenin de installatie is in staat vulope

ningen van jerrycans/vaten en IBC’s te 

detecteren. Naast het efficiencyvoordeel 

geeft dit de mogelijkheid om het afvullen 

in een volledig afgeschermde ruimte te 

Nieuwe afvulinstallatie operationeel

De nieuwe afvulinstallatie is het 

gevolg van een groeiende vraag.

In ons vorige magazine hebben we u geïnformeerd over de nieuwe volauto -

ma tische vulinstallatie waarin Nijman/Zeetank heeft geïnvesteerd, als gevolg van 

de groeiende vraag naar afvulmogelijkheden. Eind september is de installatie in 

gebruik genomen.

In het nieuws
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In 2016 heeft Nijman/Zeetank het besluit 

genomen om te gaan investeren in zes 

gloednieuwe ADR tankchassis, als 

aanvulling op de vier nieuwe ADR 

trekkers die worden beheerd door het 

kantoor in Hull. Twee van deze nieuwe 

chassis zijn uitgerust met de nieuwste 

zelfstandig werkende flowmeters van 

Endress and Hauser. Die vervangen  

de bestaande oudere flowmeters die 

gebruikt worden op milkrun distributie

activiteiten over het hele Verenigd 

Koninkrijk voor een van de belangrijkste 

klanten van Nijman/Zeetank.

Met de nieuwe chassis, die zijn uitgerust 

met de nieuwe flowmeters, kunnen 

bestaande werkzaamheden efficiënter 

worden uitgevoerd. Met de flowmeter 

kan een bepaalde hoeveelheid materiaal 

tot op de laatste liter nauwkeurig worden 

afgeleverd. Op de controleunit voert de 

bestuurder simpelweg de gewenste 

hoeveelheid in en na voltooiing van de 

levering kan de bestuurder met de 

onboard printer een afleverbon uitprin

ten die vervolgens door de ontvanger 

ondertekend kan worden. Op de bon 

staan de begin en eindstanden van de 

flowmeter en de exact geleverde 

hoeveelheid in kilo’s of liters. 

De bestuurder voert in een al bestaande 

onboard interface met satellietcommuni

catie de informatie in, die op zijn beurt 

een automatische email met alle 

ingevoerde informatie verstuurt naar  

de klant van Nijman/Zeetank.

Als u meer wilt weten over deze mogelijk

heden voor milkrun transport met een 

flowmeter, neem dan contact op met uw 

sales manager of stuur een email naar 

info@nijmanzeetank.com. <<

Nijman/Zeetank neemt 
nieuwe flowmeter in gebruik

laten plaatsvinden, wat de veiligheid 

bevordert. Door middel van een aan

gedreven rollenbaan worden de pallets 

(met daarop jerrycans of vaten) of IBC’s 

automatisch in en uit de vulstraat 

geplaatst. Het afvullen gaat pas van  

start als alle gaten gedetecteerd zijn  

en alle deuren zijn gesloten.

Er zijn verschillende vulmogelijkheden. 

Boven het vloeistofniveau, meelopend 

net onder het vloeistofniveau of mee

lopend net boven het vloeistofniveau. 

Tijdens het afvullen wordt alle damp 

afgezogen. De installatie is bovendien 

uitgerust met een mogelijkheid tot het 

afvullen onder stikstof.

Alle data kunnen worden vastgehouden 

in de computer, zodat per klant, per 

product of per verpakkingseenheid kan 

worden vastgelegd op welke wijze en  

op welk gewicht er afgevuld dient te 

worden. Het systeem kan na afronding 

van de afloop een afvulrapport genere

ren, zodat (ook op een later moment) 

precies is na te gaan hoeveel er is 

afgevuld op een specifieke order.

Wilt u meer informatie over onze 

afvul mogelijkheden, dan kunt u  

contact opnemen met uw sales  

manager of een mail sturen naar  

info@nijmanzeetank.com. <<

Twee chassis zijn uitgerust met  

zelfstandig werkende flowmeters.

In het nieuws
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