
Koeling is cruciaal voor uw doorzetcapaciteit. Maar luchtgekoelde equipment waar lucht doorheen 
gaat vervuilt snel, slijt en loopt wel eens vast. MCO-Team B.V. is gespecialiseerd in het meest ‘coole’ 
onderdeel van uw organisatie. Met de aaneenschakeling of combinatie van onze vier diensten – 
advies, engineering, onderhoud en reiniging - garanderen wij integrale koelcapaciteit. 

Aantoonbaar, onafhankelijk en toekomstbestendig.

Wat is precies uw probleem? 

Het beste uit uw koelsystemen halen wij naar boven. Is het aantal storingsintervallen te hoog? Lopen uw kosten 

op? Moet u eigenlijk wel reinigen of ligt er misschien een heel ander probleem aan uw rendementsverlies ten 

grondslag? En waarom wilt u eigenlijk het probleem oplossen? Reinigen is slechts een van de vele mogelijkheden. 

Wij kijken ook goed naar omgevingsfactoren en mogelijke bronnen die uw problemen veroorzaken. Door naar u te 

luisteren en heel gericht vragen te stellen, komen wij dichter bij de kern van uw koelproblemen en ontdekken uw 

drijfveren om te optimaliseren.  

In ons advies...

• Creëren wij een exact beeld van de huidige situatie, gezien vanuit uw probleem

• Stellen wij uw wensen vast (op basis van uw doelstellingen)

• Maken wij een stappenplan: hoe komt u tot de gewenste situatie? 

Hierbij komen ook onderwerpen aan bod zoals: 

• Advisering ten aanzien van reiniging en reinigingsinterval

• Debottlenecking-plannen

• Onderhoudsplannen op basis van gewenste reliability en availability

• Thermografische analyses van koelbanken inclusief advies

• Geluidsberekeningen

• Gedetailleerde monitoring van fan-prestaties
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Koelkansen

Onze expertise en know how is uniek. Dankzij samenwerkingspartners tonen wij met engineerings-

berekeningen en –oplossingen aan waar uw winst te behalen is. Maar wij willen uw problemen niet 

alleen oplossen, vooral ook voorkomen door een gedegen advies. Koelkansen benutten, noemen we dat. 

Certificeringen

Wij  werken volgens de richtlijnen van Iso 9001, Iso 14001, VCA en SIR.

Grafieken, cijfers & datasheets, bij ons is meten weten.

Wilt u weten waar uw koelkansen liggen? 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.

Liechtensteinweg 2    4455 ST Nieuwdorp  (industrieterrein Vlissingen-Oost) 
T 0031 (0)113 616 200   F 0031 (0)113 616 201   info@mcoteam.nl  www.mcoteam.nl
MCO TeAM B.V. IS pART Of JOh. MOuRIK & CO. hOLDINg B.V.   




