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Indienen Green Deals
tot eind februari
Nieuwe projecten voor de
tweede ronde Green Deal
kunnen nog tot en met 29 februari worden ingediend via
rijksoverheid.nl/greendeal. Al
meer dan zestig projecten zijn
aangemeld voor de tweede
inschrijvingsronde Green
Deal. Het gaat om concrete
duurzame initiatieven op het
gebied van energie, water,
grondstoffen en mobiliteit
die op zichzelf rendabel zijn,
maar vanwege allerlei belemmeringen toch niet tot stand
komen.

door elektrisch vervoer, of grondstoffen duurzaam te gebruiken.
Het kabinet is op zoek naar meer
concrete duurzame initiatieven op
het gebied van water, biodiversiteit,
grondstoffen en mobiliteit.
Door Green Deals met de samenleving te sluiten zorgt de Rijksoverheid dat deze projecten een zetje in
de goede richting krijgen. De overheid kan wet en regelgeving aanpassen, afzetmarkten voor nieuwe
technologieën ondersteunen, zorgen voor goede samenwerkingsverbanden en de toegang tot de
kapitaalmarkt verbeteren

Vergroenen van samenleving
Het grootste deel van de voorstellen komt vanuit burgerinitiatieven
en mkb-bedrijven, het vergroenen
van de samenleving zien zij als een
economische kans. Bijvoorbeeld

Initiatieven die passen in de Green
Deal kunnen nog tot het eind van
deze maand online een voorstel indienen. Voor vragen over de Green
Deal kunt u bellen naar Postbus 51
via het nummer: 0800 – 8051.

Primeur bij G.S.M. B.V.:
Hardinge T-42 Super Precision
CNC-draaimachine
G.S.M. b.v. uit Haaksbergen
heeft de allereerste draaimachine Hardinge T-42 Super Precision in Nederland aangeschaft.
Deze machine haalt zeer hoge
nauwkeurigheden en is uiterst
stabiel gebouwd.

“Profieltoleranties van 0.7 μm , rondheden van 0.25 μm en herhaalnauwkeurigheden van 0.76 μm behoren tot
de mogelijkheden” aldus Hardinge
Nederland. Hoge nauwkeurigheden
spelen bij toeleverancier G.S.M.,
actief in o.a. medische, gereedschappen- en semiconductorindustrie, een
steeds grotere rol. “Alle machines
staan hierdoor bij ons opgesteld in
volledig geconditioneerde ruimtes”
aldus directeur ir. Thomas Huirne
van G.S.M..
De Hardinge T-42 SP haalt deze
nauwkeurigheden door zijn constructie en opbouw
en een aantal specifieke thermische
oplossingen. Het
bed is gemaakt van
polymeerbeton,
wat thermische
stabiliteit geeft
en uitstekend
trillingen dempt.
Daarnaast is bij
de ontwikkeling
veel gedaan aan
de thermische stabiliteit. Naast een
gekoelde hoofdspil
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en een speciale koeler voor de koelvloeistof, zit er o.a. een thermische
compensatie en een direct meetsysteem van Heidenhain met een resolutie van 0.1 μm op de machine.
“Door de hoge nauwkeurigheden
en grote stabiliteit is deze machine
voor ons ook uitermate geschikt om
geharde precisieonderdelen in de
μ-sfeer na te draaien i.p.v. te slijpen.
Bovendien is onze draaimachine uitgevoerd met een C- en een unieke
Y-as, waardoor ook eventuele freesbewerkingen aan een product kunnen worden uitgevoerd in dezelfde
opspanning” aldus Thomas Huirne.
www.gsm-bv.nl
www.hartdrehen.com
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Warmte een wegwerpartikel ?

De Leidinggroothandel Uw groothandel en kennis centrum van
diverse duurzame producten.
Energie is kostbaar en duur,
bedrijven zullen worden geconfronteerd met een enorme toekomstige prijsstijgingen. Een
van de belangrijkste kostenposten van het produceren van
goederen zijn warmte-koude
productie. Doormiddel van onze
SIMACOVERY®-technologie
zijn wij instaat uw opgewekte
warmte weer hergebruiken in
het productie proces.

Veelal wordt er nu verwarmd doormiddel van olie of gas en gekoeld
door een koelmachine. Wij combineren beide processen in een machine.
Zo is warmte niet langer een wegwerp
artikel en koude geen kostenpost.

Een mooi voorbeeld. Een producent
van blikgroentes verbruikt 700.000
m3 aan aardgas per jaar voor het verwarmen van de producten tot een
temperatuur van ca. 80°C. Gelijker
tijd wordt er 81m3 grondwater per
uur verbruikt voor de koeling van
de blikken, dit afval water (38-40°c)
wordt nu geloosd op het gemeentelijk
riool.
De warmte wordt dan ook letterlijk
geloosd in het afvoerputje. Door
gebruik te maken SIMACOVERY®technologie onttrekken wij de warmte
uit het afvalwater om vervolgens de
warmte te leveren van 85°C.
Zo wordt er ruim 681.000m3 aardgas

(= 1500 ton CO2), en 155.520m3 water bespaard.
De investering van deze machine ca.
€ 172.000 terug verdientijd is < 2 jaar.
meer informatie:
De Leidinggroothandel
Zwedenweg 3
9601 ME Hoogezand
Tel: 0598 - 39 08 77
Fax: 0598 - 39 80 11
www.deleidinggroothandel.nl

Nedpack introduceert ruimtebesparend
buffersysteem
Machinefabrikant Nedpack
brengt een nieuw verticaal buffersysteem op de markt. Het
systeem is ontwikkeld op basis
van de Prorunner mk5, de succesvolle productlift van Nedpack.

Het belangrijkste voordeel van dit
buffersysteem is het ruimtebeslag.
Een traditionele, accumulerende rollenbaan vereist vaak een groot aantal
strekkende meters, terwijl de Prorunner mk5 aan slechts enkele vierkante
meters voldoende heeft.
Door extra productdragers toe te voegen kan de Prorunner mk5 niet alleen
worden gebruikt om een hoogteverschil te overbruggen, maar ook om
producten te bufferen.

De mogelijke toepassingen zijn legio. Denk aan een productieproces
waarbij producten enige tijd moeten afkoelen voordat de volgende
bewerkingsstap kan plaatsvinden.
Of denk aan een eindverpakkingsproces, waarbij het buffersysteem

kan worden gebruikt als accumulatiesysteem voor een palletiseermachine. Verschillende producten van
verschillende productielijnen kunnen tijdelijk in dit systeem worden
‘geparkeerd’ totdat genoeg identieke
producten verzameld zijn om een
pallet te bouwen. In warehouses kan
het buffersysteem worden gebruikt
voor het consolideren van orders
die afkomstig zijn uit verschillende
opslaggebieden. Ook is het dankzij
dit systeem mogelijk om bakken met
snellopers in de buurt van orderpickstations te parkeren en niet na elke
pick weer helemaal naar het opslagsysteem te transporteren.
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