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In één oogopslag

Uitdagingen 

De vestiging van Getränke Geins GmbH in Barbing 
beschikt over een overslaghal en magazijn met 
veelvuldig doorgaand verkeer: De vrachtwagens 
rijden aan de ene kant de hal in om te laden 
en rijden er aan de andere kant weer uit. Deze 
bewegingen doen stofdeeltjes opstuiven, die over 
een groot gebied worden verspreid. Bovendien ligt 
het gebouw zelf aan een drukke snelweg. Door 
het vele verkeer komen veel fijne stofdeeltjes in de 
omgevingslucht terecht en worden ze meegevoerd 
naar de hal. Deze grote hoeveelheid stof hinderde 
de medewerkers, leidde tot klachten en verhoogde 
de noodzaak tot schoonmaak. 

Resultaten

Dankzij de luchtzuiveringssystemen 
van Zehnder Clean Air Solutions is de 
luchtkwaliteit in de overslaghal en het 
magazijn enorm verbeterd. Zelfs het 
personeel rook en zag de veranderingen 
in de lucht meteen: de mist is praktisch 
verdwenen. Er hoeft aanzienlijk 
minder worden schoongemaakt, en 
alles is in het algemeen veel netter. 
De goederen worden netter dan ooit 
geleverd, wat ook het aantal klachten 
van klanten vermindert. Effecten die 
concurrentievoordelen creëren in de 
sterk concurrerende drankenmarkt.   

Over Getränke Geins
Getränke Geins GmbH is een drankengroothandel 
die in heel Beieren en delen van Oost-Duitsland 
levert aan klanten in de retail en gastronomie. Het 
bedrijf heeft 500 mensen in dienst, waarvan 100 
alleen al in Barbing.

"De luchtkwaliteit is nu totaal anders. Je voelt 
het, je ruikt het. En het aantal klachten van 
klanten is gedaald." 

Andreas Krenn, Locatiemanager Logistiek



De grootste uitdaging: de inrich-
ting en ligging van de hal
Getränke Geins GmbH heeft 5 vestigingen, 
waarvan één in Barbing bij Regensburg. Van 
daaruit levert de drankengroothandel dagelijks 
a an 150 klanten. De overslag- en opslaghal van 
1000 m² vormen de kern van alle activiteiten. 
Zoals in elke logistieke omgeving zijn ook hier 
hoge stofconcentraties aan de orde van de dag, 
bijv. door de bewegingen van mensen en goederen 
of de wrijving met de wielen van vorkheftrucks en 
vrachtwagens. Wat de uitdaging compleet maakt: 
de hal is min of meer een doorrijhal. De vrachtwa-
gens rijden aan de ene kant de hal in om te laden 
en rijden er aan de andere kant weer uit, om de 
drankkratten op pallets te bezorgen. Hierdoor 
ontstaat een permanente tocht die de stofdeeltjes 
doet opdwarrelen en ze verspreidt door het hele 
gebouw en in de lucht. Hierdoor komt het terecht 
op apparatuur en goederen. De situatie verergert 
door de ligging aan de A3, één van de drukste 
snelwegen in Duitsland. Door het drukke verkeer 
is de buitenlucht rond de hal bijzonder stoffig en 
in de winter komen daar de deeltjes van strooimid-
delen bij. Al deze deeltjes komen de overslaghal 
binnen via de deuren, die vaak openstaan. De 
gevolgen: zichtbaar vervuilde lucht, vuil op de 
goederen en een grote behoefte aan schoonmaak.  
 
 
Steeds hogere eisen, hoge 
verwachtingen
De basisreiniging werd verzorgd door een extern 
schoonmaakbedrijf, dat de hal dagelijks schoon-
maakte met natte en droge machines. Maar het 

verbeterde resultaat met hulp van deze externe 
dienstverlener was niet voldoende. Vooral in de 
zomer waren er heuse stofwolken te zien in de hal. 
En op zogenaamde slow-movers (goederen die een 
tijdje in het magazijn blijven) vormde zich een stof-
laag. Een onbevredigende situatie en vooral ook 
een die schadelijk was voor het bedrijf. Andreas 
Krenn, Hoofd Logistiek van de locatie in Barbing, 
licht toe: “Klanten stellen over het algemeen 
steeds hogere eisen; ze worden kritischer. Vooral 
in de detailhandel wordt verwacht dat de goederen 
representatief aankomen, zodat ze direct de winkel 
in kunnen." Bij Geins was het duidelijk: Zulke 
verwachtingen kunnen nauwelijks worden waarge-
maakt met drankkratten die onder het stof zitten.  
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Zehnder en Geins: een goed team 
Niet alleen de prestaties van de luchtzuive-
ringssystemen werden door Getränke Geins 
goed ontvangen, ook die van het Zehn-
der-team. Ast: "In een levendig bedrijf als het 
onze moet je vaak improviseren. De Zehnder 
experts gingen pragmatisch en flexibel te 
werk. En flexibiliteit is essentieel in onze sterk 
seizoensgebonden bedrijfstak." Een praktijk-
voorbeeld: Toen de hal werd omgebouwd van 
een stellingenmagazijn naar een ‘stellingloze’ 
blokopslag, was een nieuw concept nodig. 
Het Zehnder-team reageerde snel en zonder 
bureaucratische rompslomp. De experts 
pasten het vermogen van de luchtreinigers 
aan de nieuwe, meer open ruimtecondities 
aan en plaatsten de installaties langs de 
gewijzigde rijpaden. Het resultaat: nog steeds 
een uitstekende luchtkwaliteit. Wat is de 
conclusie van Krenn? Zou hij Zehnder aanbe-
velen bij anderen? “Zeker weten. Ik ben bezig 
mijn collega's op onze andere locaties ervan 
te overtuigen de luchtreinigers te gebruiken. 
Want het is altijd efficiënter om gericht te 
investeren in de upstream-processen, inclu-
sief de oorzaken, in plaats van de symptomen 
te behandelen."

Professionele luchtreinigers voor 
tevreden klanten
Er moest een duurzame oplossing komen. 
Hiervoor kon Krenn uit zijn eigen ervaring 
putten. Zijn vorige werkgever, een drankenfa-
brikant, had uitstekende resultaten behaald 
met luchtreinigers van Zehnder Clean Air 
Solutions. Aanvankelijk waren zijn collega's bij 
Getränke Geins nog sceptisch, maar ze wilden 
de luchtzuiveringssystemen toch een kans 
geven: De experts van Zehnder kwamen naar 
Barbing voor een bezoek ter plaatse. Na een 
uitgebreide inventarisatie en intensief overleg 
ontwikkelden zij een concept dat precies was 
afgestemd op de werkprocessen, plaatselijke 
omstandigheden en specifieke kenmerken van 
de overslaghal. Dit werd zeer goed ontvangen 
en daarna ging alles heel snel. In slechts 6 
uur tijd installeerden de technici van Zehnder 
hoogwaardige luchtreinigers op de juiste 
plekken - midden in het hoogseizoen, tijdens 
de lopende werkzaamheden en dit alles 
zonder die te verstoren. 
 
 
Uitstekende luchtkwaliteit, minder 
klachten
Toen de apparaten eenmaal in gebruik waren 
genomen, was het snel gedaan met de zorgen 
van collega's. De hoeveelheid stof in de hal 
was zo sterk afgenomen dat het duidelijk 
merkbaar was. Krenn vat samen: "De lucht-
kwaliteit was meteen totaal anders. Je voelt 
het, je ruikt het." Alle andere mede-werkers 
waren ook erg onder de indruk. “Die appa-
raten doen het echt goed. "Een merkbare 
verbetering van de luchtkwaliteit. Die is nog 
nooit zo goed geweest." "De drankkratten 
hoeven veel minder vaak te worden schoonge-
maakt”. Dit waren slechts enkele opmerkingen.  
Deze effecten van de luchtreinigers vertalen 
zich ook naar de kwaliteit. Andreas Ast, 
Procesmanager Magazijn en Lege emballage, 
vat samen: "We hebben de goederen nog 
nooit zo netjes afgeleverd." Krenn voegt toe: 
"Sinds we de installaties gebruiken, hebben 
we minder klachten van klanten.”  


