
 

Global Oven Systems BV | T +31-(0)40 261 9831 |  info@globalovensystems.nl  | www.globalovensystems.nl 
 

 
Global Oven Systems 
Nieuwsbrief  
Juni 2013 
4e jaargang, nummer 2 
 
Nieuwsbrief voor relaties 
van Global Oven Systems, 
Internationaal leverancier 
van industriële ovens. 
 
In deze editie: 
 
Q2 - 2013 
 
Pre Heat oven in 
Wit Rusland. 
 
Energy Consultancy 
 
Spare Parts. 
 
Gasflessen Oven in  
Republic of belarus. 
 
Service Activiteiten 
 
Energiezuinig Ondernemen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 - 2013. 

In het afgelopen kwartaal is Global Oven Systems veelal bezig geweest met enkele 
projecten van grotere omvang, zowel qua machine als qua financiën. Dat vergt een 
aanpassing van de organisatie en manier van werken. In deze nieuwsbrief wordt daar ook 
volop aandacht aan besteed. Steeds meer, veelal grotere spelers in de markt, weten ons 
te vinden en gezamenlijk realiseren we omvangrijke projecten. Maar wij zullen ook steeds 
oog blijven houden voor projecten van compacte omvang. Een mix van deze projecten 
blijkt uitstekend te passen binnen ons bedrijf. Leest u deze nieuwsbrief eens rustig door 
en mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen! 
 
 

Wit Rusland - Pre Heat Oven 15m Breed – Metaal Sector. 

Deze innovatieve producent realiseert hoogwaardige 
pijpleiding systemen voor de gas- olie en water 
industrie en doen dat wereldwijd. Wij hebben een 15 
meter brede oven ontwikkeld voor het coatingproces 
van deze distributiebuizen. De oven heeft een omvang 
van circa 15 x 9 x 2 meter en de operationele 
werktemperatuur is circa 270⁰C. Belangrijk item bij 

deze oven is de temperatuurnauwkeurigheid en 
gelijkmatige verdeling. Binnen deze opdracht zijn wij 
verantwoordelijk voor de levering van de oven, de 
buizenondersteuningsunits, de besturingskast met 
software en het operationeel in bedrijfstellen. De oven 
is uiteindelijk geplaatst in de Russische Federatie waar 
enige warmte in die koude omgeving wel wenselijk is! 
Vanwege onze expertise, korte levertijd en uitstekende 
prijsstelling hebben we de opdracht voor deze oven 
verworven. 

 

Energy Consultancy. 

In navolging op onze opdracht in Australië (zie NB Q1-2013) hebben wij een vervolg 
opdracht ontvangen voor consultancy in het Verenigd Koninkrijk. Is er een mooiere vorm 
van klanttevredenheid? 
 

 
Spare Parts. 

Het snel kunnen beschikken over spare parts is van essentieel 
belang. Wij kennen een snelle levering tegen scherpe condities. 
Plaats geheel vrijblijvend uw aanvraag bij ons! Bijvoorbeeld 
voor uw ventilatorunit of verwarmingsspiralen. Een goede 
circulatie verhoogt de kwaliteit van uw proces waardoor u 
economischer kunt werken! Desgewenst kan onze afdeling 
Service deze voor u plaatsen in uw machine zoals deze 
ventilator van 2,4 meter en een capaciteit van 78.000m3/h ! 
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Republic of Belarus – Consultancy / Revisie Gasflessen Oven – Metaal Sector. 

Onze opdrachtgever is een in de Republic of Belarus 
gevestigde producent van gasflessen. Enkele jaren 
geleden hebben zij een nieuwe oven aangeschaft 
echter is vastgesteld dat daar engineeringsfouten in 
het ontwerp zitten. Hierdoor heeft de oven nooit 
goed gedraaid en had een zeer laag rendement. 

Onze consultancy hebben een bezoek gebracht aan 
deze fabriek en de hele oven onderzocht. Daarna 
zijn er diverse aanpassingen doorgevoerd aan de 
branders, herstel van de isolatie, transportsysteem 
en luchtstroomcorrectie.  
De oven is nu weer operationeel. De werkzaam-
heden hebben enkele weken in beslag genomen.  
Tot slot is ook het energieverbruik nagekeken en 
optimaal ingeregeld. Dit tot volle tevredenheid van 
de opdrachtgever.   
 
 

 

Service Activiteiten. 

“Meten is Weten” is een bekende Nederlandse uitspraak! Wilt u zekerheid of uw oven nog 
precies doet waarvoor u hem heeft aangeschaft? Laat ons een meting of een analyse 
verzorgen zodat u met zekerheid aan kunt tonen richting uw opdrachtgever dat uw oven 
de gewenste performance en kwaliteit levert. Een geruststellende gedachte. 
 

 
Energiezuinig Ondernemen. 

Bij de aanschaf van een nieuwe industriële oven 
spelen er vele factoren een rol waar de uiteindelijke 
beslissing van afhankelijk is. Daarbij kunt u denken 
aan de ervaring van de leverancier, capaciteit, 

flexibiliteit, return-on-investment,  garantie en 
aanschafprijs. Maar een industriële oven schaf je aan 
voor vele jaren dus is het energieverbruik een heel 
belangrijk item want dat bepaalt in belangrijke mate 
uw productiekosten. Vreemd genoeg, ervaren wij, is 
dit vaak een item met een lagere prioriteit. Bij het 

ontwerp van onze machines is dit juist een belangrijk onderwerp en wordt daar al 
aandacht aan besteed want industriële ovens gaan tientallen jaren mee en elke kWh of 
kuub gas die je dan bespaart telt heel lang door! Wij maken gebruik van geavanceerdere 
componenten zodat het rendement des te groter zal zijn! Voor deze componenten 
onderhouden wij nauwe contacten met de fabrikanten zodat we altijd state-of-the-art 
oplossingen kunnen bouwen. 

 


