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Gardner Denver van 
alle markten thuis

Gardner Denver Nederland BV is voor de volle breedte van 
de procesindustrie de ‘one stop shop’ voor compressoren 
en blowers. Het wereldwijd opererende concern hee� veruit 
de grootste catalogus, op elk luchttechnisch gebied. Klan-
ten worden vanuit Woerden lokaal bediend met vakkundige 
maatwerk-oplossingen.

In maart 2020 fuseerde het Amerikaanse 
Gardner Denver Holdings Inc met het In-
gersoll Rand Industrial segment. De sa-
mengevoegde bedrijven – met in totaal 
meer dan 16.000 medewerkers – gaan 
sindsdien mondiaal verder onder de 
naam Ingersoll Rand. “Dat neemt ech-
ter niet weg dat de merknaam Gardner 
Denver  blijft bestaan”, aldus Sjors Krui-
denberg, sales manager Benelux Elmo-Rietschle en Robuschi bij 
Gardner Denver. Zijn standplaats is Gardner Denver Nederland BV 
in Woerden. Ingersoll Rand Nederland is gevestigd in Zoeterwoude. 
Dankzij de fusie zijn er synergieën met betrekking tot technologie, 
afzetmarkten en relaties. Ingersoll Rand Industrial heeft traditio-
neel een focus op persluchtsystemen, terwijl Gardner Denver Ne-
derland  sterk is in vacuüm- en lagedruksystemen alsmede mobiele 
compressor- en blowertoepassingen. Dat biedt mogelijkheden om 
elkaar te versterken.

Alomvattend pakket
Sinds het ontstaan ruim anderhalve eeuw geleden heeft Gardner 

??

Vier business units
1 Vanouds houdt de business unit Elmo 
Rietschle zich bezig met het ontwerp, de 
fabricage en het onderhoud van lage druk-
compressoren, vacuümpompen, zijkanaal-
ventilatoren en blowers voor onder meer 
de stortgoed verwerkende industrie. Eind 
2018 is aan de business unit de portfo-
lio van de Italiaanse compressor-fabrikant 
Robuschi toegevoegd.

2 De business unit Transport Solutions 
richt zich op laad -en lossystemen voor 
tank-, bulk- en vacuümwagens. Vloeistof-
fen kunnen worden getransporteerd met 
bijvoorbeeld een schotten-, tandwiel- of 
lobbenpomp. Voor de overslag van poe-
ders of granulaten worden blowers of 
compressoren ingezet. Deze machines  
worden meestal door het voertuig zelf aan-
gedreven.
Onderdeel van Transport Solutions is de 
productlijn industrie-SSP met stationaire 
installaties voor vloeistoftransport. Denk 
aan tandwielpompen, schottenpompen en 
slangenpompen, en met name de lobben-
pompen van het merk SSP. Een ander pro-
duct is de Solimar �uïdiseerschijf. Deze 
wordt toegepast in silo’s en bulkopleggers 
voor het uitdragen van slecht stromende 
stortgoederen.

3 De business unit Thomas richt zich vol-
ledig op de OEM-industrie met totaaloplos-
singen in plaats van alleen de levering van 
pompen. Het programma omvat zuiger-, 
membraan-, draaischuif- en slangenpom-
pen met een relatief laag �ow- en drukbe-
reik.

4 Business unit Nash Benelux maakt deel 
uit van Gardner Denver Nederland met 
vloeistofring vacuümpompen en centrifu-
gaalblowers in het pakket. De klanten van 
Nash zijn vooral te vinden in de sectoren 
chemie, petrochemie, energie, papier en 
voeding. Bij vloeistofringcompressoren 
valt veelal te denken aan toepassingen 
zoals Flare Gas Recovery, Gas Boosting 
en Vent Gas Compressie.
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Historie Gardner Denver
In 1859 ontwikkelde Robert Gardner de ‘flyball’ toerenregelaar 
voor stoommachines. De regelaar werd gevolgd door producten 
zoals stoompompen en luchtcompressoren. In 1927 fuseerde het 
bedrijf met Denver Rock Drill Company tot Gardner Denver. In 
1959 werd CycloBlower Company overgenomen, een fabrikant van 
schroefblowers. Dit was het begin van een succesvolle groeistrate-
gie. Gardner Denver Nederland BV is in 1981 begonnen als Drum 
Engineering BV, specialist in laad- en losinstallaties voor tank- en 
bulkwagens en onderdeel van de Engelse Syltone Group. In 2004 
nam Gardner Denver Inc. de Syltone Group over en heette de vesti-
ging in Woerden voortaan Gardner Denver Nederland BV. In 2004 
en 2005 werden Thomas Industries, Rietschle en Nash Elmo in het 
concern opgenomen. De jaren daarop zijn de Nederlandse vesti-
gingen en vertegenwoordigingen van deze bedrijven in Gardner 
Denver Nederland BV geïntegreerd.

Afb. 2  Vacuümcentrale voor poedervulmachines, uitgerust met 

oliegesmeerde vacuümpompen

Gardner Denver van 
alle markten thuis

dient het bedrijf de eindgebruikersmarkt, met name als het gaat 
om vervanging van apparatuur, en natuurlijk de service. Via Gard-
ner Denver Nederland hebben klanten een gemakkelijke toegang 
tot alle andere luchttechnische oplossingen van het concern. “In 
dat opzicht zijn we uniek”, aldus Sjors Kruidenberg. “Aanvragen  
die buiten ons programma vallen, worden naar collega’s doorge-
speeld, zodat klanten altijd een adequate oplossing krijgen aange-
boden.” 

Denver een sterke groei doorgemaakt. Het productgamma breidde 
zich uit tot een alomvattend pakket van compressoren, blowers, va-
cuümsystemen, pompen en laad- en lossystemen. Ook het aantal 
afzetmarkten nam gestaag toe, zodat men zich met recht een totaal-
aanbieder voor de procesindustrie kan noemen. In de food, feed, 
farmaceutische en chemische industrie is Gardner Denver dan ook 
een gekende naam.
“Debet daaraan is de combinatie van hoogwaardige technologie, 
het brede leveringsprogramma en de klantgerichte instelling. We 
vinden het daarbij belangrijk om klanten één aanspreekpunt te 
bieden voor al hun luchttechnische systemen. We hebben namelijk 
korte lijnen naar de kennis en expertise van onze collega’s elders in 
het bedrijf.”

Bulkmarkt
Gardner Denver Ne-
derland bedient de 
bulkmarkt vanuit de 
business unit Elmo 
Rietschle en Robuschi. 
“Zo leveren we compressoren, klauwenpompen en blowers voor 
bijvoorbeeld pneumatische transportsystemen, silobeluchting, wa-
terzuiveringsinstallaties en het bulkvervoer. De werkgebieden van 
onze machines variëren van 0,5 mbar abs. vacuüm tot 2,5 bar over-
druk. Hierbij vullen de programma’s van Elmo Rietschle en Robus-
chi elkaar aan. Weliswaar kunnen beide hetzelfde werkgebied aan, 
maar mogelijk is de één bij een bepaalde capaciteit efficiënter dan 
de ander. Ook het investeringsbedrag speelt uiteraard een rol. We 
zien dat de vereiste terugverdientijd voor een systeem steeds kor-
ter wordt; waar voorheen een termijn van vier jaar acceptabel was, 
is dat tegenwoordig vaak twee jaar of minder. Afhankelijk van het 
wensen van de klant kiezen we dan ook de oplossing die hem het 
beste past.”

Klantenkring
Een groot deel van de klantenkring betreft machinebouwers en sy-
stem integrators in de Benelux. Zij kunnen hun installaties met de 
toegepaste druk- en vacuümsystemen exporteren en wereldwijd 
verzekerd zijn van de ondersteuning van Gardner Denver. Ook be-
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