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Kärcher truckwashinstallatie bij MAN GRD
Diependaele is operationeel

Vrachtwagens efficiënter en sneller
reinigen
Hoogstraten, 22 mei 2015 – Bij MAN GRD Diependaele is sedert
april een Kärcher TB 42 een truckwashinstallatie van de nieuwste
generatie operationeel. Zaakvoerder Dirk Diependaele is vol lof
over de efficiënte werking van de gloednieuwe wasstraat.

GRD Diependaele in Ninove is gespecialiseerd in de verkoop, en het
onderhoud van MAN-vrachtwagens. Daarnaast hebben zij een eigen
transport firma TMD Diependaele met een vloot van 80 vrachtwagens
trekker oplegger combinaties en een beton centrale (Ninoofse Beton
Centrale) met 25 beton mixers en betonpompen die worden ingezet in
de betoncentrale. GRD Diependaele beschikt niet alleen over een
tankreinigingsinstallatie voor het inwendig reinigen van tankwagens,
sinds april 2015 staat ook een gloednieuwe truckwashinstallatie van
Kärcher ter beschikking.

Semi-geautomatiseerd

Stefaan Herremans is bij GRD Diependaele dagelijks in de weer met de
reiniging van de diverse types vrachtwagens. Enkele weken na het
afwerken van de opbouw door Kärcher van de TB truckwasinstallatie, is
het tijd voor een eerste evaluatie.
“De tijd die nodig is om verschillende types vrachtwagens te kunnen
wassen, is essentieel. Even belangrijk is het onvermijdelijke aandeel
van manuele tussenkomst. Dankzij de combinatie van de standaard
wasborstels en de hogedrukspinners (60 BAR) op de Kärcher-installatie
en de juiste programmatie van de machine, is de tijd nodig om de trucks
te reinigen sterk ingekort. Bepaalde voertuigen waar voorheen
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teruggebracht naar een semiautomatische ingreep van anderhalf uur.”
(Denk hierbij aan betonmixers, bulk en tankwagens die worden ingezet
in de wegenbouw.)

Voor de klant betekent werken met de TB truckwasinstallatie dan ook
een belangrijke besparing in tijd én efficiëntie.
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