Referentie Rodé Vis

Hoge kwaliteit vis is
duurzaam en energiezuinig

Vraag van Rodé Vis
Uitbreiding en vervanging van de invriescapaciteit, de beste productkwaliteit
en verduurzaming van het productieproces. Met die drie opdrachten
ontwierp ENGIE Refrigeration een nieuwe invriestunnel voor Rodé Vis in Urk.

Het succes van Rodé Vis in Urk was zo
groot dat de invriestunnel te klein werd
voor de 1200 ton vis die het bedrijf jaarlijks
verwerkt. Een nieuwe, grotere invriestunnel
was nodig. Dat was niet de enige wens
van Rodé Vis. Het productieproces moest
duurzamer. De oude invriestunnel werkte op
het synthetische koudemiddel R22 en het
gebruik daarvan mag niet meer vanaf 2015.
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Efficiënter proces
Ook is de efficiency van het invriesproces
sterk verbeterd. Hoekstra: ‘De invriestijd van
het visproduct is nu maximaal 20 minuten,
dat is een verlaging van zeventig procent.
De opstarttijd van de invriestunnel is meer
dan gehalveerd.’
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Een moderne invriestunnel
met dubbele capaciteit en
een lager energieverbruik.

De nieuwe invriestunnel past naadloos bij
Tjeerd Hoekstra,
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‘Steeds betere kwaliteit, steeds duurzamer.

”Kwaliteit is nummer één
voor ons. ENGIE heeft alle
beloften waargemaakt.”

Met onze nieuwe invriestunnel hebben
we zowel op het gebied van efficiency en
kwaliteit als duurzaamheid enorme slagen
gemaakt. Het proces is perfect georgani
seerd door ENGIE. Die heeft alle beloften
over kwaliteitsverbetering, efficiency en
duurzaamheid waargemaakt.’
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