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De Performance Agreement van Alfa 
Laval met Finnlines garandeert 
PureSOx-betrouwbaarheid 

 

 
De toonaangevende Finse rederij Finnlines, onderdeel van de Grimaldi Group, heeft een 

service-order geplaatst bij Alfa Laval om de prestaties van haar bestaande Alfa Laval 

PureSOx-scrubbersystemen te optimaliseren.  De Performance Agreement werd op 

maat gemaakt voor Finnlines met behulp van de Alfa Laval 360° Service Portfolio, een 

gestructureerde selectie van een uitgekiend service-aanbod. 

          

 

De Alfa Laval Performance Agreement met Finnlines heeft betrekking op de PureSOx-

systemen die zijn geïnstalleerd aan boord van zeven Roll on Roll off (RoRo)-schepen: 

Finnpulp, Finnmill, Finnhawk, Finnkraft, Finncarrier, Finnmaster en Finnmerchant. Deze 

schepen maken deel uit van de Finnlines-vloot die in de Oostzee vaart. Hier gelden strenge 

SOx-emissiebeperkingen omdat dit gebied is aangewezen als een Emission Control Area 

(ECA). Finnlines heeft sinds 2014 schepen uitgerust met PureSOx, ter voorbereiding op de 

invoering van de ECA-limieten in 2015. 
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“Als een van de meest complete en bewezen SOx-scrubberplatforms op de markt, was 

PureSOx voor ons een voor de hand liggende keuze”, zegt Juha Ahia, Manager Newbuildings 

& Projects bij Finnlines. “Maar Alfa Laval is meer dan een leverancier van apparatuur. We 

hebben aan Alfa Laval een betrouwbare partner die ervoor kan zorgen dat onze schepen altijd 

voldoen aan de regelgeving, terwijl we een optimaal rendement uit onze investering kunnen 

halen.” 

 

Services die gemoedsrust bieden 

Finnlines ondertekende de Performance Agreement voor een periode van zes jaar om de 

consistente prestaties van de PureSOx-systemen te waarborgen. Het serviceplan omvat 

jaarlijkse inspecties die helpen bij een juiste werking van de apparatuur en die inzicht 

verschaffen in de toestand van de apparatuur. Door deze inzichten kunnen problemen al 

worden aangepakt voordat ze kunnen leiden tot ongeplande shutdowns. 

 

Daarnaast heeft Finnlines opties geselecteerd die het reservedelenbeheer vereenvoudigen, 

zoals een uitwisselingsprogramma voor PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) en 

troebelheidssensoren. Om de naleving van de regelgeving aan te kunnen tonen, moeten deze 

sensoren om de twee jaar worden vervangen of eerder in het geval van een storing. 

Bovendien houden de technici van Alfa Laval het verbruik bij van de reservedelen op de 

Finnlines-schepen en bieden ze een strategische planning voor de levering hiervan. 

  

Op maat gemaakt voor de klant 

Het serviceprogramma van Finnlines is gekozen uit een gestructureerde selectie van service-

opties, de Alfa Laval 360o Service Portfolio, die gemakkelijk kan worden aangepast. De Alfa 

Laval 360° Service Portfolio heeft betrekking op elke fase van de levenscyclus van de 

apparatuur, met services voor opstarten, onderhoud, support, upgrades en monitoring. 

  

“De Alfa Laval 360° Service Portfolio is een heldere en flexibele benadering van service”, zegt 

Teun Nikkelen, International Customer Support voor Alfa Laval PureSOx. “In nauwe 

samenwerking met Finnlines hebben we een overeenkomst gedefinieerd welke ons 

partnership verdiept en zorgt voor betrouwbare apparatuurprestaties tegen de laagste “total 

cost of ownership.” 
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Om meer te weten te komen over Alfa Laval PureSOx en Alfa Laval’s benadering van 

uitlaatgassenreiniging en de Alfa Laval 360° Service Portfolio, gaat u naar 

www.alfalaval.nl/puresox 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Heleen van Hout 
Marketing Communication Coordinator 
Phone: +31 (0)76 57 91 210 
E-mail: heleen.vanhout@alfalaval.com 
 

U kunt ook up-to-date blijven van nieuws uit de maritieme industrie van Alfa Laval door het bezoeken 

van onze LinkedIn pagina. 

 

Alfa Laval   

Alfa Laval is een toonaangevende leverancier van gespecialiseerde producten en 

maatwerkoplossingen gebaseerd op haar kerntechnologieën warmteoverdracht, 

separatietechnologie en het verwerken van vloeistoffen.  

De apparatuur, systemen en services van het bedrijf zijn gericht op het ondersteunen 

van klanten bij het optimaliseren van hun procesprestaties. De oplossingen helpen hen 

bij het verwarmen, afkoelen, scheiden en transporteren van producten in industrieën die 

voedingsmiddelen en dranken, chemicaliën en petrochemische producten, 

geneesmiddelen, zetmeel, suiker en ethanol produceren. 

De producten van Alfa Laval worden ook toegepast in energiecentrales, aan boord van 

schepen, bij olie en gaswinning, in de mechanische industrie, in de mijnbouw en voor de 

behandeling van afvalwater, evenals voor klimaat- en koeltoepassingen.  

Alfa Laval’s wereldwijde organisatie werkt nauw samen met klanten in bijna 100 landen 

om hen te helpen hun voorsprong te behouden in de globale arena.  

Alfa Laval is genoteerd aan de Nasdaq OMX en boekte in 2016 een jaaromzet van 

ongeveer EUR 3,77 miljard. Het bedrijf heeft circa 17.000 medewerkers in dienst.  

www.alfalaval.nl 
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