
De problemen van uw koelinstallatie zijn inzichtelijk. En dan? Voor u is vaak niets belangrijker 
dan dat u weer veilig en verantwoord maximale doorzet draait. En dat onze oplossing uw huidige 
productieproces zo min mogelijk in de weg zit. Uw probleem is voor MCO-Team B.V. het primaire 
vertrekpunt voor ideeën. Tijdens de engineeringfase bedenken en ontwikkelen wij maatwerk 
reinigingsinstallaties en –oplossingen, die u uw koelcapaciteit (blijven) garanderen en bovendien 
optimaliseren. Voor de korte én de lange termijn. En het eindresultaat is kwantificeerbaar: 

lagere maintenancekosten, meer doorzet, hogere efficiency en volop rendement. 

Een kwestie van calculeren

Iedere fabriek of raffinaderij kent zijn eigen specificaties, wensen en behoeften. Maar het ontwerpen en tekenen 

van systemen gaat altijd hand in hand met metingen en berekeningen van uw koeloplossingen. Een upgrade van 

uw koelcapaciteit is vooral een kwestie van calculeren. En argumenten om wel of niet te kiezen voor bijvoorbeeld 

frequentiegestuurde fans komt neer op: cijfers naast elkaar leggen. Onze benadering geeft ú de gelegenheid om 

progressie stap voor stap te ervaren. Toeval bestaat niet. Onze kwaliteit en ons advies is uniek én aantoonbaar. 

Eerst denken, dan rekenen en dan pas doen.

Engineering omvat het leveren en uitwerken van:

• Engineeringplannen, gereed voor debottlenecking

• Preventieve onderhoudsplannen voor air-fans

•	 Ontwikkelen en engineeren van automatische reinigingssystemen
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Proces-controle

Fan-efficiëntie

Reinigingstoestel

Bank-configuratie

Fan-aansturing

Recirculatie!Recirculatie!

Integrale oplossingen met de focus op resultaat: koelcapaciteit

Onafhankelijk

MCO-Team opereert onafhankelijk van leveranciers. Wij bouwen zelf bijvoorbeeld geen ventilatoren of andere 

specifieke benodigdheden. U kunt erop vertrouwen dat we u dan ook onafhankelijk van merken of producenten 

adviseren. Vanuit de integrale benadering kijken wij naar uw complete koeling; de fan, het motorvermogen, de 

lagers, alles. Ons advies is onderbouwd en we maken waar wat we zeggen. Kortom, u krijgt wat u nodig heeft.

Hooggekwalificeerd personeel

Al onze reinigingsspecialisten zijn in het bezit van de vereiste papieren en certificeringen om verantwoord en veilig 

te werken. 

Veiligheid

Onze filosofie is “hoe minder mensenwerk hoe veiliger. Vanuit deze filosofie hebben wij een reeks automatische 

systemen ontwikkeld om uw installaties geautomatiseerd te reinigen. Doordat wij uw klantsituatie exact in beeld 

hebben kunnen wij deze zodanig engineeren dat deze perfect in uw situatie passen. 

Wilt u weten wat u nodig heeft? Neem contact met ons op. 
Graag komen wij bij u langs om te vertellen en te laten zien wat wij voor u kunnen doen. 
Op onze manier: vooraf meten, achteraf meten en evalueren.
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