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SAMENVATTING

Een recent onderzoek laat zien dat belangrijke 
vraagstukken in de coatingindustrie zijn  
gerelateerd aan energieverbruik, duurzaamheid 
en lijnbezetting – daarbij wordt ophangdichtheid 
beschouwd als de meest belangrijke factor voor 
het verbeteren van de lijnbezetting en winst-
gevendheid van de lijn.

Er schuilt een enorm verborgen potentieel voor  
het besparen van energie in het verbeteren van  
de lijnbezetting van coatinglijnen. In diverse  
onderzoeken door HangOn wordt geschat dat  
de mogelijke energiebesparing in één enkele  
coatinglijn genoeg zou moeten zijn om het  
energieverbruik van 170 gezinnen in de EU te 
compenseren.

In ons meest recente onderzoek komt het belang 
van duurzaamheid voor bedrijven in de coatingin-
dustrie duidelijk naar voren. Een meerderheid van 
de respondenten geeft ook aan dat vraagstukken 
gerelateerd aan energieverbruik de komende 5 jaar 
steeds belangrijker worden.
 

De meeste respondenten vertellen verder dat het  
verbeteren van de lijnbezetting de meest efficiënte 
manier is om energieverbruik te verminderen en de 
winstgevendheid van de lijn te verbeteren – waarbij  
de ophangdichtheid wordt gezien als de meest  
effectieve manier om dat te bereiken. De resultaten 
laten ook zien dat het verlagen van het energieverbruik 
de meest belangrijke factor is in het verbeteren van 
duurzaamheid.

Deze uitkomsten suggereren een hoog bewustzijn in  
de industrie over hoe het verbeteren van lijnbezetting  
en het verlagen van energieverbruik, het verbeteren  
van winstgevendheid en duurzaamheid tot gevolg  
kunnen hebben. Dit wijst ook op een bewustzijn voor – 
en behoefte aan – ‘slimme’ oplossingen om energie  
te besparen in coatinglijnen binnen de industrie.

Het online onderzoek is uitgezet van 10 Februari tot 16 Maart 2022 en heeft antwoorden van 250  
deelnemers uit 11 landen verkregen, vertegenwoordigd door allerlei regionen, bedrijfsgroottes en   
functies. 92% van de respondenten geeft aan, producten van HangOn in hun bedrijf te gebruiken of  
gebruikt te hebben.

Over het onderzoek

HET IDEE ACHTER HANGON GREEN EFFECT

Het effect van het vullen van een coatinglijn heeft een enorm potentieel als het gaat 
om het verlagen van energieverbruik en het verhogen van bedrijfswinsten –  
Een ‘dubbel’ effect dat wij het Green Effect noemen

ENERGIEVERLIEZEN IN EEN COATINGLIJN 

Het grootste deel van het energieverbruik 
in uw lijn is constant, dus onafhankelijk 
van het aantal producten of het gewicht 
in de lijn. Dit komt door de omvang van 
grote energieverliezen, zoals warmte- 
straling door bijvoorbeeld de buiten-
kant van de moffeloven, ventilatie en 
warmtelekken via openingen. Het aantal 
opgewarmde producten zorgt voor een 
gering hoger energieverbruik. 

Oorspronkelijk was het idee achter dit project om 
inzicht te krijgen in hoe het energieverbruik in een 
coatinglijn er werkelijk uit ziet. Om dit te bereiken, 
heeft HangOn een grondig onderzoek gedaan naar 
het energieverbruik van 5 standaard poeder- 
coatlijnen, wat de basis is van het HangOn Green 
Effect concept.
 

Inzicht in energieverbruik en hoe dit verminderd kan worden

Verminderen van kosten en verhogen van winst

Bijdragen aan een groenere coatingindustrie

Voordelen van het HangOn Green Effect:

VentilatieStraling Warmtelekken
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Poeder-
applicatie

Moffeloven

Droogoven

Voorbehandeling

ENERGIEVERBRUIK IN EEN COATINGLIJN

GOEDERENSTROOM

470
kwh

HAKEN

850 kg/h

HQC

3 550 kg/h

580
kwh
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ONDERZOEKSRESULTATEN

Sterk mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Sterk mee eens

53%

32%

10%

2%

3%

Stelling 1

85 procent geeft aan dat duurzaamheid belangrijk is voor hun bedrijf

Antwoord op de vraag: In welke mate bent u het eens met de volgende stelling:  
Duurzaamheid is belangrijk voor mijn bedrijf.

Stelling 2

In de komende 5 jaar worden vraagstukken gerelateerd aan  
energieverbruik steeds belangrijker voor de coatingindustrie

Sterk mee oneens 

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Sterk mee eens

54%

31%

11%

1%

3%

Antwoord op de vraag: In welke mate bent u het eens met de volgende stelling:  
In de komende 5 jaar worden vraagstukken gerelateerd aan energieverbruik  
steeds belangrijker voor de coatingindustrie

40
kWh

145
kWh

85
kWh

200
kWh
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Het belang van duurzaamheid in de coatingindustrie is duidelijk, met een ruime meerderheid 
(85%) geven respondenten aan dat duurzaamheid belangrijk is voor hun bedrijf. (Zie Stelling 1)

De meeste respondenten (85%) geven aan dat vraagstukken gerelateerd aan energieverbruik de 
komende 5 jaar steeds belangrijker zullen worden. (Zie Stelling 2)

Middelgrote automatische coatinglijn

>> Lijnsnelheid 2m/min
>> Lengte Lijn 293m
>> Maximale productgrootte LxWxH 3000x600x1500mm
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Stelling 3

Verlaag energieverbruik om duurzaamheid te verhogen
Antwoord op de vraag: Wat zijn de belangrijkste factoren voor het verbeteren van duurzaamheid in de coatingindustrie?  
Selecteer de 3 meest belangrijke opties.

Verlaag  
energieverbruik

35%

23% 22%
19%

1%

Verlaag  
poederverbruik

Verlaag gebruik 
van chemicaliën

Verlaag CO2 
emissies

Geen mening / 
anders

Stelling 5

Ophangdichtheid is de meest belangrijke factor in het verbeteren van de lijnbezetting

Antwoord op de vraag: Wat is de meest belangrijke factor in het verbeteren van de lijnbezetting van uw coatinglijn?

Verhoog de 
ophangdichtheid

30%

26%

12% 11% 9%
12%

Verminder stilstanden 
(opstarten,  

kleurwissels en  
preventief onderhoud)

Verlaag  
kwaliteitsverliezen 

en verminder  
herstelwerk- 
zaamheden

Verminder 
verliezen als 

gevolg van slechte 
planning

Minimaliseer  
technische 
storingen

Geen mening / 
anders

Voor het verbeteren van de lijnbezetting, is het verhogen van de ophangdichtheid de belangrijkste 
factor volgens 30% van de respondenten. 26% antwoord dat het verminderen van stilstanden de 
meest belangrijke factor is voor het verbeteren van de lijnbezetting. (Zie Stelling 5) 
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Stelling 4

De meest efficiënte manier om energieverbruik te verlagen: het verhogen van de lijnbezetting.

Antwoord op de vraag: Wat is de meest efficiënte manier om het energieverbruik in uw coatinglijn te verlagen.  
Selecteer de meest belangrijke optie

Verhoog de 
lijnbezetting, 

bijvoorbeeld door 
het maximaliseren 

van het aantal 
gecoate producten 

per uur

42%

19%

12% 12%

6%
4% 4%

Verlaag de  
temperatuur in  

de droog – 
en moffeloven

Installeer  
warmte-

pompen en andere 
energiebesparende 

middelen

Vernieuw apparatuur 
in de coatinglijn

Verlaag  
poederverbruik

Wij werken niet met 
energiebesparende 

maatregelen of 
weten niet hoe 

dit moet

Anders

Voor het verbeteren van duurzaamheid, werd het verlagen van energieverbruik gezien als de 
meest belangrijke mogelijkheid, gevolgd door het verlagen van poederverbruik (23%), het  
verlagen van gebruik van chemicaliën (22%) en het verlagen van C02 emissies (19%).  
(Zie Stelling 2)

De meeste respondenten (42%) geven aan dat de meest efficiënte manier voor het verlagen van energie, 
het verhogen van de lijnbezetting is (bijvoorbeeld door het maximaliseren van het aantal gecoate 
producten per uur). 19% antwoord dat het verlagen van de temperatuur in de droog –en moffeloven de 
meest efficiënte manier is. (Zie Stelling 4)

Stelling 6

Voor verhoogde winstgevendheid, zijn lijnbezetting en energiekosten de meest belangrijke 
factoren

Antwoord op de vraag: Welke van de volgende factoren verhogen de winstgevendheid in uw coating lijn het meest? Selecteer de meest 
belangrijke factor

Verbeter lijnbezetting 
(maximaliseer het 

aantal gecoate producten 
per uur)

44%

32%

10%

6% 5% 4%

Verlaag  
energiekosten

Verlaag  
personeelskosten

Verlaag  
poederverbruik

Verlaag overhead in de 
productie -  chemicaliën, 

ophang – 
en maskeermiddelen.  

Geen mening

Voor het verbeteren van de winstgevendheid in hun coatinglijn, antwoord 44% dat de lijnbezet-
ting de meest belangrijke factor is. Dit wordt gevolgd door 32%, die aangeeft dat het verlagen 
van energiekosten de meest belangrijke factor is om de winstgevendheid in hun coatinglijn te 
verbeteren. (Zie Stelling 6) 
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In de afgelopen 20 jaar, heeft HangOn voorop gestaan bij het ontwikkelen van duurzame  
oplossingen in de coatingindustrie.

Na een life-cycle analyse van 7 van onze ophangproducten in Zweden, hebben we sindsdien  
onze analyse over onze duurzaamheid verder ontwikkeld en verfijnd. We hebben ontdekt dat het  
productieproces bij onze klanten ongeveer 99% van het totale energieverbruik gerelateerd aan 
onze producten aan energie verbruikt. Slechts 1% van dit totale verbruik wordt door de productie 
van HangOn veroorzaakt, dit is inclusief energieverbruik voor materialen en transport.¹

We werken constant aan het verlagen van ons eigen energieverbruik – variërend van het ontwik-
kelen van meer energie-efficiënte productieprocessen tot het installeren van  
zonnecellen en Ledverlichting. Maar het verbeteren van de efficiency in de coatinglijn van onze 
klanten heeft verreweg de grootste impact die we kunnen bewerkstelligen als het gaat om  
duurzaamheid. Als ‘bijproduct’ heeft dit ook nog het potentieel om de winstgevendheid van onze 
klanten te verbeteren.

Daarom zetten we ons in voor duurzaamheid – zowel in onze eigen productie als die van onze 
klanten.

1 Dit onderzoek is gebaseerd op haken in de Zweedse poedercoatingmarkt. 

DUURZAAMHEID BIJ HANGON
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TOTAAL ENERGIEVERBRUIK GERELATEERD AAN 
PRODUCTEN VAN HANGON

Coatingproces van  
onze klantenProductie van HangOn     

1% 99%

Veel bedrijven staan onder druk om meer duurzaam te 
worden, terwijl de winstgevendheid ook op peil gehoud-
en moet worden – energiebesparing wordt hierbij gezien 

als de belangrijkste uitdaging.

Ons onderzoek laat zien dat de coatingindustrie zich  
zeker bewust is van de meest belangrijke factoren bij 

deze uitdaging: verhoogde ophangdichtheid en  
lijnbezetting verlagen energieverbruik en verhogen de 

winstgevendheid.

Bezoek hangon.nl/green-effect om meer te weten te komen over hoe u  
energieverbruik in uw coatingbedrijf kunt verlagen om zo bij te dragen aan 

een groenere coatingindustrie.


