Referentie FrieslandCampina

Friese kaaskampioen
wil elk jaar beter

Vraag van FrieslandCampina
Een nieuw luchtbehandelingssysteem en vernieuwing van de installatie
voor de koeling. Rekening houdend met uitbreiding, efficiëntieverbetering
en duurzaamheid. Waar mogelijk overstappen van synthetische naar
natuurlijke koudemiddelen.
De grootste kaasfabriek van Europa ver
dubbelde vorig jaar de productiecapaciteit
tot een miljard kilo op jaarbasis. Tegelijkertijd
daalde het energieverbruik met dertig procent.
Deze vernieuwing past in het plan van
FrieslandCampina om niet alleen de grootste,
maar ook de beste kaasmaker van Europa
te worden.
Met deze uitbreiding is FrieslandCampina
klaar voor de toekomst. Na 2015 gaan
veehouders veel meer melk aanleveren als
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dertig procent op ons energieverbruik’,

vertelt Age Hiemstra Maintenance Manager
bij FrieslandCampina. ‘Dat kan oplopen tot
een besparing van een half miljoen euro.’
Waardevolle zuivelonderneming
De uitbreiding en modernisering van
de kaasfabriek past bij de ambitie van
FrieslandCampina. Zij wil in 2020 de meest
waardevolle zuivelonderneming zijn voor de
samenleving. Alle belanghebbenden, zoals
ledenmelkveehouders, medewerkers, afnemers
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‘Elk jaar moeten wij het een stapje beter

Oplossing ENGIE
Het saneren van koudemiddel R22 en installeren
van een nieuw luchtbehandelingssysteem.

doen’, besluit Hiemstra. ‘Wij verwachten van
Age Hiemstra, Maintenance Manager

onze leveranciers dat ze daarin meegaan.

FrieslandCampina:

ENGIE ziet daarin ook kansen voor de
toekomst, bijvoorbeeld door de mogelijk-

“ENGIE is creatief
en innovatief en er
was direct een klik.”

heden te onderzoeken voor voorspellend
onderhoud. We voorkomen daarmee dat we
in problemen komen. Als we twee uurtjes
stilstaan, zitten we met 320 ton melk.
Dat kan echt niet. Daarom vertrouwen
wij op ENGIE. Die staat voor een goede
installatie en dat is wat wij nodig hebben.’
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