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Ontdek hoe werkelijk élke werknemer van deze
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Inhoud

Colofon

Met het einde van 2018 en de start van 2019 verschenen  
een hoop nieuwe projecten op onze Rental-radar  
die elk hun eigen uitdagingen vormden. Gelukkig 
maar, want uitdagingen houden ons vlijmscherp.

Eén van onze mooiste verwezenlijkingen is de dubbele  
inzet van ons nieuwste super-aggregaat: de QAC 1450  
‘Twinpower’ bij Engineered Pressure Systems  
International in Temse. Ontdek wat zij doen, wat de 
Twinpower doet én wat wij daar deden op pagina’s 
4 en 5.

Ook in de Offshore-industrie weten we van waar  
de wind blaast. Daarom konden we niet ontbreken 
op de Belgian Offshore Days beurs in Oostende  
afgelopen maand. Op pagina 3 vindt u meer informa-
tie over België (en Atlas Copco Rental) in de Offshore 
wereld.

Sommige projecten zijn nogal uniek, en sommige doen  
we elk jaar opnieuw met hetzelfde enthousiasme.  
Zo zijn er de Turnarounds in het voorjaar. Lees meer 
over deze noodzakelijke projecten op pagina 6.

Tot slot nemen we onszelf graag al eens onder de 
loep: hoe is het om bij ons te werken? Wat kan er 
nog beter? En vooral: hoe gaan we dat waarmaken? 
Met 37.000 werknemers lijkt het bijna onbegonnen 
werk – tenzij er een mooie methode bestaat. Lees 
hierover meer op pagina 7!

Ik wens u namens het hele Belgische Rental team veel 
leesplezier toe en uiteraard blijven wij beschikbaar 
voor een persoonlijk bezoek of een offerte op maat.
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Nieuw aggregaat in onze vloot: de flexibele Twinpower
Dubbele kracht, halve oppervlakte

Ons nieuwste Twinpower aggregaat scoort  
dubbel en dik bij EPSI (Engineered Pressure Systems 
International)

Twinnen = winnen pag. 4-5

Nieuw project om de hoek? Ontdek onze snelle  
en duurzame oplossingen!

Tijd voor een Turnaround pag. 6

Beste groeten,
Jeroen van Deventer

Regio Manager België, 
Nederland, Verenigd Koninkrijk 
& Groothertogdom Luxemburg

Wij namen in maart deel aan deze internationale 
offshore beurs in Oostende.

Ons gezien op de  
Belgian Offshore Days? pag. 3

Ontdek hoe werkelijk élke werknemer van deze 
Zweedse multinational inspraak krijgt.

Wat vinden wij nu eigenlijk 
zelf van Atlas Copco? pag. 7

Goeiedag
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Aan kennis en technologie ontbreekt het hier alleszins niet: 
reeds heel wat Belgische bedrijven zijn succesvol actief in de 
offshore-windindustrie. En met 4 operationele windmolen-
parken en nog verschillende in de pijplijn, is ons land zeker 
één van de koplopers binnen Europa. Er is echter nog heel 
wat onontgonnen potentieel beschikbaar om duurzame 
energie op te wekken.

Dat laatste werd opnieuw duidelijk op de Belgian Offshore 
Days. Het enthousiasme en de know-how van de aanwezige 
Belgische spelers werd nog versterkt door de inspirerende 
conferentie die plaatsvond over diensten en digitalisering in 
de offshore-industrie.

Wij leveren graag onze bijdrage aan deze innovatieve  
industrie. Atlas Copco Rental levert letterlijk geregeld  
tijdelijke 100% olievrije perslucht, stikstof, stroom of stoom 
voor projecten in de offshore-industrie. Onze machines  

zijn speciaal aangepast om de zoute en vaak barre  
omstandigheden op zee aan te kunnen. Ze zijn ook  
beschikbaar in een robuuste DNV container of frame. Op  
die manier ondersteunen wij toepassingen als bubble  
curtains, zowel voor geluidsbestrijding als bij baggerwerk-
zaamheden, windmolenpark commissioning en decommis-
sioning projecten, pijplijn testen, water jetting, blasting,  
en air lifting operaties.

Elk jaar vindt in de Wellington Hippodroom in Oostende, ofwel Sea P’lace, de internationale beurs ‘Belgian Offshore 
Days’ plaats. Initiatiefnemer Belgian Offshore Cluster, een netwerk dat zich focust op de groei van de Belgische markt 
en de verbinding van Belgische bedrijven in de Offshore windindustrie, wil hiermee ons land op de kaart zetten als  
internationale speler.

Belgian Offshore Days niet bezocht 
maar wel interesse?
Contacteer ons en ontdek hoe wij uw volgende 
offshore project kunnen ondersteunen!

Ons gezien op de Belgian Offshore Days?

Wij namen in maart deel aan 
deze internationale offshore 
beurs in Oostende
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Ons nieuwste ‘Twinpower’ aggregaat 
scoort dubbel en dik bij EPSI

Twinnen = winnen! 

Temse, België: toen Engineered Pressure Systems International (EPSI), expert in 
hogedruk, isostatisch materiaal, een grote hoeveelheid elektriciteit nodig had 
voor het testen van hun installaties, werden wij meteen ingeschakeld. We voeg-
den recent de QAC 1450 ‘Twinpower’ toe aan onze vloot, dus besloten we dit pro-
ject dan ook dubbel en dik te ondersteunen. Dat mag u gerust letterlijk nemen. 

Bij EPSI bouwen ze hogedrukinstallaties  
voor de compressie en versteviging  
van stoffen als metaal, keramiek, com-
posiet en plastic in uiteenlopende 
industrieën. Zo is het basismateriaal 
voor protheses, keramiek, erg poreus  
– niet ideaal voor zo’n belangrijk  
hulpstuk. De installaties van EPSI  
comprimeren het keramiek echter  
totdat het bijna onverwoestbaar is.

Het bedrijf is ook nauw betrokken  
bij vele Research & Development 
projecten voor verscheidene interna-
tionale technologiegiganten. Onder-
waterdruk kan bijvoorbeeld worden 
nagebootst, wat geschikt is voor het 
testen van diepzeecomponenten voor 
offshore gebruik. 

Dubbele kracht
Om perfect te kunnen presteren,  
dienen de units eerst getest te worden. 
En dat vergt elektriciteit – zo’n 3200 
A om precies te zijn. Dat vermogen  
is vooral nodig om de ovens aan te  
drijven: het materiaal vanbinnen is im-
mers makkelijker bewerkbaar bij hoge 
temperaturen – soms zelfs tot 2.000°C!
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Nieuw aggregaat in onze vloot: de flexibele Twinpower
Dubbele kracht, halve oppervlakte

Alles stroomt, ook elektriciteit. Maar in een project heeft u niet 
altijd een continue stroom nodig: afhankelijk van het tijdstip of  
de aard van uw toepassing, kan het nodige vermogen al eens  
variëren. Daarom ontwierpen wij de QAC 1450 Twinpower: een 
20ft. container met twee 725 kVA diesel gedreven aggregaten 
erin, die afwisselend of samen kunnen worden ingezet. 

 • Bespaar tot 5% aan brandstofkosten
 • Makkelijk transport
 • Eenvoudige installatie
 • Gecentraliseerde monitoring

Over deze hoeveelheid stroom  
beschikt EPSI niet zelf: gewoonlijk  
worden hun installaties aangedreven  
op de sites van hun klanten. Voor 
tests op eigen site, levert Atlas Copco  
Rental de nodige elektrciteit. Aangezien 
we recent de ‘Twinpower’ toevoegden 
aan onze vloot, besloten we al snel dat 
twee van deze krachtpatsers samen de 
nodige 4.000 A konden leveren. 

Halve oppervlakte
EPSI heeft slechts een beperkte ruimte  
op haar terrein ter beschikking, dus 
moet elke centimeter maximaal  
benut worden. Dat lukt zelfs met twee  
Twinpowers: die enkele machines in 

plaats van een heel park zorgen hoe 
dan ook voor een efficiënt gebruik van 
ruimte. Daarbovenop verminderen de 
transportkosten zowel als brandstof-
verbruik – dat laatste met wel 5%.

Dynamische  
samenwerking
Compressie – en dus de test – is  
onderverdeeld in etappes, waarop onze 
installatie kan inspelen. In de eerste  
testfase gebruikt de unit nog niet veel 
stroom. Dan wordt slechts een halve  
Twinpower ingezet. Maar wanneer 
de ovens aanschieten is de volle kracht 
van de twee Twinpowers nodig. Na het  

verhitten begint de ‘compressie’, wat 
dan weer minder elektriciteit vergt.

Om hier efficiënt mee om te springen,  
ontwierpen onze projectmanagers in 
samenspraak met onze Sales Engineer 
en de ingenieurs bij EPSI, een aange-
paste remote control die deze fases 
vanop afstand kan besturen.

Twinnen = winnen
Uiteindelijk heeft de gecontroleerde 
kracht van de Twinpower zijn waarde 
bewezen. EPSI heeft op een duurzame, 
snelle en efficiënte manier zijn project 
kunnen afronden!
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1. FT5500
2. QAC1450
3. DB6300
4. 500kW chiller
5. QAC1450
6. FT5500
7. 200kW chiller
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Het is ondertussen april, wat voor  
velen onder ons het startsein is van 
het Turnaround-seizoen. Installaties 
en productielijnen worden dan tijdelijk 
buiten bedrijf gesteld voor inspectie, 
vernieuwing, vervanging, verwijdering  
van bottlenecks en regeneratie van  
katalysatoren.

Tijd voor een Turnaround

Nieuw project om de hoek?  
Ontdek onze snelle en duurzame 
oplossingen! 

Ze zijn noodzakelijk om uw productie up-to-date te brengen, maar de kosten 
van een Turnaround kunnen snel oplopen:

 •  de onbeschikbaarheid van uw vaste installatie  
  veroorzaakt productieverlies

 •  de prijs van een inefficiënte turnaround stijgt onverbiddelijk

Daarom is het belangrijk samen te werken met een duurzame, transparante en er-
varen partner die zichzelf al bewezen heeft. Zoals Atlas Copco Rental bijvoorbeeld. 

Wij bieden perslucht, stoom, stikstof en stroom zowel als back-up voor al uw  
processen als voor de onderhoudswerken zelf. Daarbovenop zijn wij 24/7  
beschikbaar. Snelheid en efficiëntie hoort nu eenmaal bij onze manier van 
werken, en daar draait een Turnaround toch om?
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Wat vinden wij nu eigenlijk zelf van Atlas Copco?

Ontdek hoe werkelijk elke 
werknemer van deze Zweedse 
multinational inspraak krijgt
Atlas Copco Group telt zo’n 37.000 werknemers over de 
hele wereld – 3.000 daarvan zijn werkzaam in België. 
Een mastodont van een multinational dus, met heel wat  
uitdagingen wat Human Resources betreft. Toch wordt de 
stem van zo goed als iedere collega gehoord.

Het is opnieuw tijd voor een stevige doorlichting van de 
werkomgeving. Om de twee jaar houden wij immers een 
globale tevredenheidsenquête – vergelijkbaar met de  
enquête die u ontvangt na afloop van een project. “Zou  
u Atlas Copco aanraden aan collega’s?” wordt dan “zou u  
Atlas Copco aanraden als werkgever?”. 

Er wordt in deze survey vervolgens uitgebreid ingegaan op 
belangrijke aspecten van de job: gezondheid, tevredenheid, 

betrokkenheid, veiligheid, innovatie etc., zodat iedereen die 
de enquête invult, zijn of haar zegje kan doen – of dat zegje 
nu positief of negatief is. We krijgen overigens behoorlijk  
wat reactie op deze enquête: zo’n 92% van alle collega’s  
vult hem in. Voor Atlas Copco Rental is dat zelfs 94,6%.

Maar daar stopt het niet.

Zodra de resultaten verwerkt zijn, organiseren we work-
shops om actieplannen per team nog verder in detail te 
bespreken. De uitkomst van deze workshops wordt op haar 
beurt bestudeerd, waarna effectief stappen ondernomen 
worden om verbeteringen aan te brengen in onze processen, 
maar ook in onze interactie met elkaar. Zo kan werkelijk élke 
werknemer zich gehoord en gewaardeerd voelen. En net 
dat maakt ons bedrijf efficiënt, gezond en succesvol!
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Tijdelijk 
lucht,  

stroom, 
stikstof of 

stoom  
nodig?

24/7      03 401 67 67

Atlas Copco Rental Europe 

Industrieweg 1F 
2850 Boom  

rental.belgium@be.atlascopco.com 
www.atlascopcorental.be 
Rental Desk: +32 3 401 67 67


