
 

 

Maersk Container Industry produceert 4.000 nieuwe geïntegreerde 

koelcontainers voor Seatrade 

TINGLEV, Denemarken, 19 oktober, 2016/PRNewswire/ --  

Seatrade heeft Maersk Container Industry geselecteerd als de hoofdleverancier voor 
haar uitbreidende vloot van koelcontainers. De 4.000 nieuwe Star Cool 

Integrated™-reefers zullen worden uitgerust met de nieuwste technologie om 
bederfelijke goederen tijdens transport over lange afstand te beschermen en het 
energieverbruik tot een minimum te beperken.   

Klik hier om het multimediapersbericht te lezen: 

https://www.multivu.com/players/uk/7955051-mci-manufactures-new-integrated-

reefers 

De bestelling van 4.000 nieuwe Star Cool Integrated-reefers van Maersk Container 
Industry (MCI) zal de logistiek van Seatrade op het gebied van bederfelijke en 

gevoelige lading versterken. Hierbij speelt duurzame en geavanceerde reefer-
technologie een cruciale rol. Seatrade is een leider in gespecialiseerde reefer-

diensten en de grootste gespecialiseerde vervoerder van koelcontainers ter wereld. 

Seatrade was op zoek naar de best presterende reefer, en heeft alle relevante 
opties voor koeleenheden live getest alvorens voor Star Cool Integrated te kiezen. 

Er werden nauwlettend gecontroleerde transporten uitgevoerd met gekoelde 
ladingen bananen van Ecuador naar Duitsland, waarbij het energieverbruik en de 

toestand van de ladingen werden gemeten. De resultaten bevestigden de hogere 
prestaties, lagere operationele kosten en CO2-uitstoot van de Star Cool. 

"Het is essentieel dat onze koelcontainers ons 'Fast, Direct and Dedicated' (Snel, 
direct en toegewijd’)-concept ondersteunen. Naast tijdige levering hebben onze 
klanten de langst  mogelijke houdbaarheid nodig voor hun producten. De overgrote 

meerderheid van onze ladingen betreft bederfelijke groenten en fruit, die gekoeld 
vervoer vereisen met geringe variaties in temperatuur en die gecontroleerd moeten 

worden op het goed bewaren van de voedselproducten", zei Yntze Buitenwerf, 
president en voorzitter van Seatrade. "Daarnaast zijn energie-efficiëntie, 
totaalkosten van de gehele levensduur en operationele waarde op lange termijn van 

cruciaal belang voor onze activiteiten. Om ervoor te zorgen dat aan deze 
parameters wordt voldaan, hebben we uitgebreide praktische proeven uitgevoerd en 

de prestaties zorgvuldig geanalyseerd." 

Optimale zorg voor ladingen en laag energieverbruik  

Alle nieuwe koelcontainers van MCI zijn de Star Cool Integrated-versie, uitgerust 

met het Automatic Ventilation (AV+)-systeem. Op een groot aantal eenheden wordt 
ook het Controlled Atmosphere (CA)-systeem geïnstalleerd, met de optie om de 

resterende reefers te upgraden als de vraag toeneemt naar langere transporten van 
bepaalde soorten bederfelijke lading. De energie-efficiëntie is verder versterkt met 



 

 

StarConomy™-software van MCI. Deze oplossing vermindert de energiekosten 

aanzienlijk, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van producten. 

"Het verheugt ons dat we door Seatrade zijn gekozen om hun sterke marktpositie 

op het gebied van koelcontainers te ondersteunen als aanvulling op hun 
gespecialiseerde reefer-diensten. De resultaten van hun grondige testen hebben 
bevestigd dat een koelcontainer geen basisproduct is. Innovatie en geavanceerde 

technologie zijn cruciaal voor het garanderen van optimale zorg voor ladingen en 
een laag energieverbruik tijdens het gehele operationele leven van de reefer," aldus 

Stig Hoffmeyer, CEO van Maersk Container Industry. 

Levering vanuit de nieuwe MCI-fabriek in Chili  

Gezien het belang van de uitvoer van bederfelijke ladingen uit Zuid-Amerika, zal 

een deel van de 4.000 eenheden worden geproduceerd in de nieuwe fabriek van 
MCI in San Antonio (Chili), die klaar is voor het fruitseizoen op het zuidelijke 

halfrond. De rest van de order zal door de MCI-vestiging in Qingdao (China) worden 
uitgevoerd. 

De voltooiing van de totale Star Cool-order, met een waarde van meer dan USD 55 

miljoen, wordt in december 2016 verwacht. 

Meer informatie  

 Bekijk deze video over Star Cool CA: https://vimeo.com/75013237 
 Bekijk deze video over Star Cool AV+: https://vimeo.com/64384466 

 Bekijk deze video over StarConomy: https://vimeo.com/155367403 
 Kijk voor meer informatie op http://www.starcool.com 

Over Maersk Container Industry   

Maersk Container Industry (MCI) ontwikkelt en produceert koelcontainers, droge 
containers en de Star Cool-koelmachine voor de intermodale industrie, waaronder 

rederijen, grote fruitbedrijven en leasemaatschappijen. Star Cool Integrated wordt 
alom erkend als de meest energie-efficiënte reefer, en beschikt over innovatieve 
technologieën zoals Controlled Atmosphere (CA). MCI heeft ongeveer 5.000 

medewerkers in dienst en heeft een wereldwijd netwerk van meer dan 350 
dienstverleners. De R&D- en technische testfaciliteiten van MCI bevinden zich in 

Denemarken. Voortbouwend op een erfenis van meer dan 100 jaar in scheepvaart 
en met sterke kernwaarden, heeft  MCI, dat deel uitmaakt van de Maersk-groep,  
productiefaciliteiten in China en Chili.. Het is een geïntegreerd bedrijf in de 

transport- en logistieke sector met meerdere merken.. Ga naar  
http://www.mcicontainers.com 

Over Seatrade  

Ga naar: http://www.seatrade.com 
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     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120531/537201 ) 
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