Promac en visserij: sinds 1963
Promac is sinds de oprichting in 1963 onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse visserij. Tot en
met de dag van vandaag levert Promac complete koel- en vriesinstallaties, scherfijs- en
slurryijsmachines, boegschroeven, stuurmachines en marinekranen. En tot en met de dag van
vandaag biedt Promac de visserij een 24/7 service, zodat elk schip maximaal in de vaart kan blijven.
Koelkwaliteit bepaalt viskwaliteit
Het koelen van verse vis is van grote invloed op de
viskwaliteit en daarmee op de prijs. Hoe sneller de vis
wordt teruggekoeld, hoe beter. De ideale koeltemperatuur
0
0
varieert van +2 C. tot 0 C, afhankelijk van de vissoort.
Maar
geen
koelruim
is
hetzelfde,
denk
aan
opslagcapaciteit, de afmetingen en de isolatiewaarde.
Maatwerk is noodzakelijk en dat maatwerk levert Promac.
Milieu-eisen strenger
Aan koelinstallaties worden steeds strengere eisen gesteld. De
belasting op het milieu door gebruik van koelmiddelen moet
steeds verder worden teruggedrongen. De komende jaren
betekent dit dat veel installaties moeten worden omgebouwd om
op de ‘schonere’ koelmiddelen te kunnen werken. Tegelijkertijd is
het natuurlijk van levensbelang dat de gevraagde koelcapaciteit
beschikbaar is. Als geen ander weet Promac hier mee om te
gaan. Wij zorgen dat u blijft voldoen aan de wet- en regelgeving
en dat de vis wordt opgeslagen onder de beste condities.
Scherfijs en slurry-ijs
Van oudsher wordt scherfijs toegepast in de visserij. Scherfijs, gemaakt van zoetwater heeft een
0
temperatuur van circa -10 C, en is geschikt voor nagenoeg alle soorten vis. Slurry-ijs is vloeibaar ijs
0
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en gemaakt van zeewater en heeft een temperatuur van -1 C. tot -3 C. Een belangrijk voordeel is
daarmee al direct zichtbaar: zeewater is onbeperkt beschikbaar, terwijl zoet water moet worden
gebunkerd. Belangrijker nog is dat bij slurry-ijs de vis geheel wordt omsloten, waardoor de vis zeer
snel terugkoelt – goed voor de kwaliteit van de vis. Bovendien is het uitgesloten dat de vis door het
vloeibare slurry-ijs wordt beschadigd. Ook dat komt de kwaliteit en dus de prijs ten goede.
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Degelijk en betrouwbaar
De koelinstallaties en scherfijs- en slurry-ijsmachines van Promac hebben degelijkheid en
betrouwbaarheid gemeen. Dat was al zo in 1963 en dat is nog steeds zo. Om dat mogelijk te maken is
kennis, ervaring en eersteklas materiaal noodzakelijk. Daar staat Promac voor. Zodat ook de schipper
van morgen kan blijven doen wat hij het liefste doet: vissen.

