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24 uur per dag  
draaiend houden
Holland Malt borgt bedrijfszekerheid 
samen met Stokvis Group

kwaliteit en bedrijfszekerheid staan bij holland malt hoog in het 
vaandel. Bij de twee mouterijen worden in zeven dagen, 24 uur 
per dag, twee batches van elk 200 ton brouwgerst verwerkt  
tot mout voor de productie van bier. Dit continue moutproces  
vereist een preventieve en eerstelijns onderhoudskalender en 
korte levertijden voor reserveonderdelen. holland malt heeft 
daarvoor in de Stokvis group een partner gevonden.

aandrijvingen waren al diverse malen gerevi-
seerd, waardoor een levensduurvoorspelling 
moeilijk was. Bovendien wordt op nieuwe 
motoren garantie gegeven. Kortom, vanuit 
het oogpunt van bedrijfszekerheid en een 
lage total cost of ownership was vervanging 
verstandiger.” De Stokvis Group leverde uit 
voorraad een haakse opsteekreductor, die in 
eigen huis werd voorzien van een speciale 
coating, lagering en dubbele afdichtingen.

24-uursservice
Enige tijd later deed Holland Malt opnieuw 
een beroep op Stolk Transmission Services, 
ditmaal op de 24-uursservice. Midden in de 
nacht trad een storing op bij de laadband 
voor de zeecontainerbelading. De monteurs 
van Stolk Transmission Services stelden vast 
dat de aandrijving niet te herstellen was. De 
benodigde component was namelijk niet 
zonder meer uit voorraad leverbaar omdat 
deze de juiste output en reductiestappen 
moet hebben. “In onze werkplaats is toen een 
motorreductor volledig op maat samenge-
steld, die dezelfde morgen werd gemonteerd”, 
memoreert Alexander Stokvis, directeur 
Stolk Transmission Services. 
Stolk Transmission Services en Holland Malt 
werken nu samen aan het opzetten van een 
calamiteitenplan voor reductoren, pompen 
en ventilatoren om het aantal ongewenste 
stilstanduren nog verder terug te dringen en 
de bedrijfszekerheid te vergroten.

• Henrïette norel •

h. norel is freelance journalist

Holland Malt, ontstaan in 2003 als een joint 
venture tussen Bavaria en Agrifirm, produ-
ceert jaarlijks 250.000 ton mout voor bier-
brouwerijen over de hele wereld. Begin vorige 
eeuw startte Bavaria de productie van mout 
in Lieshout en in 2005 is een tweede mouterij 
gebouwd in Eemshaven.
Het maken van mout geschiedt in drie pro-
cesstappen: weken, kiemen en eesten/drogen. 
Het verwerken van een batch gerst van 200 
ton duurt gemiddeld zeven dagen en kan 
onmogelijk tussentijds worden gestopt. 

Onderhoud
Om de gerstkorrels van proces naar proces te 
transporteren, staan bij Holland Malt kilome-
terslange kettingtransportlijnen, elevatoren, 
ventilatoren en pompen opgesteld. Alle 
installaties en componenten worden door 
een eigen technische dienst preventief en cor-
rectief onderhouden conform een periodieke 
onderhoudskalender (PPO). Het eerstelijns-
onderhoud wordt sinds enkele jaren uitge-
voerd door de operators in de fabriek, die 
hiervoor speciaal zijn opgeleid. Daarnaast 
wordt samengewerkt met onderhoudsorgani-
satie Stolk Transmission Services (onderdeel 

van de Stokvis Group), een organisatie met 
een grote eigen voorraad reservedelen.

Componenten op voorraad
Het dringend nodig hebben van een onder-
deel was de aanleiding voor de samenwer-
king met Stolk Transmission Services, vertelt 
Edwin Evers, Plant manager bij Holland Malt 
in Lieshout. “De opsteekreductor van de aan-
drijving van onze wenderspiralen in de kiem-
kast moest worden vervangen. De benodigde 
opsteekreductor moest exact dezelfde afme-
tingen en performance hebben en leverbaar 
zijn in een ‘mouterij’-uitvoering die bestand 
is tegen water en reinigingsmiddelen. Revise-
ren was namelijk niet langer een optie. De 

het continue moutproces vraagt optimaal onderhoud 

en bedrijfszekerheid.


