
Containersegment van Maersk lanceert 

verbetert koelcontainersysteem voor 

kosteneffectief oceaanvervoer van 

hoogwaardige verse producten 

TINGLEV, Denemarken, 23 maart 2017/PRNewswire/ --  

Star Cool CA+™ gebruikt toonaangevende technologie van MCI voor atmosfeercontrole en 

opent hiermee nieuwe markten met beperkt "ademende", bederfelijke, hoogwaardige goederen, 

zoals bosbessen en lychees, op een kosteneffectieve manier.  

Maersk Container Industry (MCI) lanceert een uitbreiding van het bestaande systeem voor 

atmosfeercontrole en vergroot zo het bereik van het bedrijf in de winstgevende markt voor 

hoogwaardige, bederfelijke goederen. Het Star Cool CA+™-systeem zorgt voor effectief beheer 

van het rijpingsproces en vergroot het marktbereik van gevoelige, beperkt "ademende", 

bederfelijke goederen, zoals bosbessen en lychees. Hierdoor bereiken deze hun bestemming in 

optimale conditie en wordt voorkomen dat ze tijdens het vervoer te rijp worden of bederven. 

Klik hier om het multimedia-persbericht te lezen: 

 

https://www.multivu.com/players/uk/8067651-mci-launch-reefer-container-system/ 

Het Star Cool CA+™-systeem levert nieuwe, kosteneffectieve handelsmogelijkheden voor 

fruittelers, rederijen en detailhandelaren in levensmiddelen. Ook wordt gezorgd voor een 

toename in keuze en kwaliteit voor consumenten, ongeacht regionale seizoenen. Hiermee wordt 

ingespeeld op de vraag van consumenten over de hele wereld naar een grotere verscheidenheid 

aan verse producten. 

"De vraag naar grote verscheidenheid in fruit en groenten, het hele jaar door, neemt toe", stelt 

Søren Leth Johannsen, Chief Commercial Officer van MCI. "We hebben ons bestaande systeem 

met een gecontroleerde atmosfeer verder ontwikkeld met het specifieke doel om onze klanten te 

ondersteunen bij het benutten van deze handelsmogelijkheden. We maken het mogelijk om 

markten op grotere afstand te bereiken met beperkt "ademende" bederfelijke goederen, die 

doorgaans ook een hoge waarde vertegenwoordigen." 

Vergeleken met meer "ademende" bederfelijke goederen, zoals bananen en avocado's, vereisen 

beperkt "ademende" bederfelijke goederen een andere samenstelling van de atmosfeer in de 

container. Tijdens de ontwikkeling van de verbeterde CA+-functie, bouwde MCI voort op het 

bewezen Star Cool CA-systeem voor meer "ademende" verse producten. Dit proces vond plaats 

in nauwe samenwerking met deskundigen en geselecteerde rederijen en men gebruikte gegevens 

verzameld uit ongeveer 40.000 Star Cool CA-units die mondiaal worden gebruikt. 

https://www.multivu.com/players/uk/8067651-mci-launch-reefer-container-system/


"Het gebruik van een gecontroleerde atmosfeer ('controlled atmosphere'- CA) voor het vervoer 

van beperkt "ademende" producten, zoals bosbessen, is een cruciale technologische bijdrage die 

ervoor zorgt dat bederfelijke goederen hun bestemming in optimale toestand kunnen bereiken", 

vertelt Bruno Defilippi Bruzzone, Agronomic Engineer, Ph.D., Head of Postharvest Unit op het 

Institute for Agricultural Research (INIA), La Platina Experimental Research Center in Chili. 

"Gebruik van CA-technologie tijdens het vervoer, zoals het geavanceerde systeem van MCI, 

biedt meerdere nieuwe voordelen voor beperkt "ademende" bederfelijke producten. Dit zijn 

onder meer een lager metabolisme in vruchten, verbeterde beheersing van bederf, langere 

houdbaarheid en minder verliezen voor telers en exporteurs." 

Het Star Cool CA+-systeem biedt rederijen directe toegang tot gegevens over de omstandigheden 

in de koelcontainer tijdens het gehele vervoersvenster. Ook hoeft men geen beroep te doen op 

externe leveranciers van gecontroleerde atmosfeer. Dit verlaagt de kosten, verhoogt de 

transparantie en levert waardevolle geconsolideerde gegevens over de toestand van de lading 

tijdens het transport. 

Star Cool CA+ kan eenvoudig worden toegevoegd aan de Star Cool-koelcontainers van MCI, en 

kan naar keuze vooraf in de fabriek of later als CA Ready™-upgrade in het veld geïnstalleerd 

worden. 

 Bekijk deze animatie voor meer informatie over het Star Cool CA+™-systeem en 

hoe het bereik van bederfelijke goederen vergroot wordt: 

https://vimeo.com/206231815 

 Lees meer over Star Cool CA™ 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 bedrijven in de intermodale sector, zoals rederijen, 

internationale fruitbedrijven en leasemaatschappijen. De Star Cool Integrated™ wordt alom 

erkend als de meest energiezuinige koelcontainer, en beschikt over innovatieve technologieën 

zoals CA™ (Controlled Atmosphere). Het bedrijf heeft ongeveer 5.000 medewerkers in dienst. 

Het heeft R&D- en technische testfaciliteiten in Denemarken, twee fabrieken in China en één in 

Chili en een wereldwijd netwerk van 350 dienstenleveranciers. MCI maakt deel uit van A.P. en 

bouwt voort op sterke kernwaarden en een erfgoed van meer dan 100 jaar in de scheepvaart. 

Moeller Maersk, een geïntegreerd transport- en logistiek bedrijf met meerdere merken. Bezoek 

http://www.mcicontainers.com 

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120531/537201 ) 
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