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TIV Gorinchem mag er zijn met 6.497
bezoekers
Gorinchem, 24 januari 2012
Auteur:
Gerard ten Bulte
Ondanks lagere bezoekersaantallen is de stemming op de
beursvloer goed te noemen. Voor beursmanager Bennie Haan
was de beurs een eerste kennismaking met de Technische
Industriële Vakbeurs TIV.

‘Dat is goed bevallen, zegt Haan. ‘Deze beurs was voor mij de
vuurdoop en tegelijkertijd dé gelegenheid om kennis te maken met
deze industrie, expoanten en de branche. Op die manier kom je er
het snelst achter wat er speelt in deze wereld en dat kan ik weer
meenemen naar de TIV in Hardenberg. Haan is nl sinds 1 januari
2012 de nieuwe beursmanager van zowel TIV Gorinchem als TIV
Hardenberg.

Kunststoffenplein/3D-plein
Met deze eerste ervaringen hebben Haan en zijn collega's het plan
opgevat om op de volgende TIV in Gorinchem een Kunststoffenplein
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en/of een 3D plein te starten. ‘Als deze wens door de bedrijven wordt
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gedeeld, gaan we dat zeker ook voor de TIV-edities in Hardenberg
en Venray opstaretn. De eerstvolgende TIV is in Hardenberg van 4
tot en met 6 september. ‘De eerste vooraanmeldingen heb ik al
voorbij zien komen', zegt Haan.
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Er stonden 148 exposanten dus er was voldoende te zien voor de
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6.497 bezoekers die in drie dagen Gorinchem bezochten. Zo
introduceerde Colt zijn adiabatisch koelsysteem Coolstream
waarmee op natuurlijke basis en energiearm ruimtes met zo'n 10
graden kunne worden gekoeld. Dat gebeurt door de ruimte te
ventileren met vochtige lucht. Dat levert niet alleen een lagere
temperatuur op maar ook een productiviteitsstijging. Volgens
technisch adviseur Maarten Jans levert 10 graden koeling een
productiviteitsstijging op van 12 procent.

Dat geldt volgens Jans zeker voor de medewerkers in de laswereld.
Lassers zijn altijd dik ingepakt en hebben het met een lashelm
gemiddeld flink warmer. Voor hen is een goed koeling essentieel om
het werk goed te doen. Het bedrijf beschikt over adiabatische

sluiten X

koelunits van 10.000, 16.000 en 27.000 kubieke meter per uur. Bij
een gemiddedl bedijf kun je volstaan met vier units met een
koelcapaciteit van 10.000 m3 per uur
Alup Kompressoren exposeerde met een lijn schroefcompressoren
met vermogens tot 11 kW. Sales engineer André Willigen: ‘Ondanks
de dramatisch lage bezoekersaantallen heb ik zelfs twee
schroefcompressoren verkocht. Geen voorgekookte verkopen maar
geheel onverwacht, dat is uniek en heb ik nog nooit eerder
meegemaakt op een beurs.'

Tegeltiller
Geen nieuws had Elja Vels-Heijting van Heel Metaal. ‘Maar', zegt ze,
'ik kan je onze nieuwe website laten (www.heelmetaal.nl) zien en een
product tonen waar alle metalen onderdelen door ons zijn gemaakt.
‘Vels wijst naar de tegeltiller van Tromp Easylift waarmee tegels
kunnen worden opgepakt, getransporteerd en gelegd. En dat kan
voor tegels van 20 tot 80 cm tot een gewicht van 168 kg. ‘Zelfs ík
kan er mee omgaan', lacht Elja Vels-Heijting. Even later bewijst ze
dat met een demonstratie in de stand.
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