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Voeling voor koeling

Sabcobel is een succesvolle familiale 
KMO met hoofdzetel in Sint-Niklaas en 
een voeling voor koeling. Dit zowel in de 
retail als in de industriële sector. 

Vandaag is de derde generatie Coppens 
aan zet. Het levert een geweldige mix 
op tussen jarenlange expertise en 
vernieuwing. Maar Sabcobel is een 
familiebedrijf in de ruime betekenis. Voor 
ons zijn al onze werknemers familie. Ze 
zijn onze grootste ambassadeurs. Ze 
zijn uw aanspreekpunt en onze trots! De 
Sabcobel cool pack telt momenteel zo’n 
95 familieleden.

Samen bereiden we ons voor op de 
toekomst; dit doen we door te blijven 
anticiperen op nieuwe wetgeving, 
energieverbruik, concept & engineering, 
digitalisatie, HR-beleid, enz. “Sit back and 
relax”, staat niet in ons woordenboek. 

WIJ STAAN NOOIT STIL!

Start 
3de generatie

2015

Begin 
familiale KMO

1958

Nieuwe generatie 
van CO2-koeling

2017

Innovatie
Prijs Power BI-Trends

2018

Pionier in CO2 koeling

2005

Refrigeration the future 

Ruim drie generaties lang verruimt Sabcobel 
z’n expertise in koeling. Dagelijks blijven we 
onszelf uitdagen om oplossingen op maat te 
creëren. Natuurlijke koelmiddelen zijn onze 
basisingrediënten, het zit in ons DNA.

De koelindustrie staat nooit stil. Wij zien 
belangrijke invloeden die de toekomst van de 
sector grondig zullen veranderen:

1. De opwarming van de aarde

We kunnen er niet omheen, onze aarde krijgt 
het warmer en dat heeft een invloed op onze 
werking. De intensere en langere hittegolven die 
we vandaag de dag kennen, vereisen ook meer 
van onze koelinstallaties. 

Wij bieden hiervoor de volgende oplossingen 
aan: adiabatische gascoolers, subcoolers en 
FTE-installaties. Voor de grote vermogens 
in industriële toepassingen zijn cascade 
CO₂/NH₃ of full NH₃ installaties het meest 
aangewezen. Preventief onderhoud 
van de installatie blijft cruciaal om de 
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Tegen 2020 zullen alle F-gassen met een 

GWP-waarde hoger dan 2500 enkel nog 

gerecycleerd mogen worden bijgevuld. 

De uiteindelijke doelstelling van Europa 

is om in 2030 het gebruik van dit type 

koudemiddelen terug te schroeven naar 

21%.

Maar wat nadien? 

Een vraag die Sabcobel al jaren 

bezighoudt, daarom anticipeerden we 

op deze maatregelen door volwaardige, 

milieuvriendelijkere alternatieven aan te 

bieden. Veel installaties die werkten op 

R404a of R507 werden reeds aangepast 

waardoor ze nu functioneren op lagere 

GWP-score. Beter voor het milieu en voor 

u. Deze aanpassing vraagt om een kleine 

kost en valt relatief snel uit te voeren. 

Een degelijke kortetermijnoplossing, is 

het zeker. Maar niet zonder vervaldatum. 

De gebruikte gassen blijven immers 

duur in vergelijking met natuurlijke 

koudemiddelen en ook het gebruik van 

deze gassen zal stap voor stap worden 

ontmoedigd.

Wetgeving
Synthetische koudemiddelen - ook wel F-gassen genoemd - zijn ten opzichte van 
natuurlijke koudemiddelen een pak schadelijker voor het milieu. De mate waarin 
koelgassen vervuilend zijn, kan u afleiden van de Global Warming Potential-waarde 
(GWP). De indicatieve waarde voor F-gassen is erg hoog, met als gevolg dat ze zowel 
het broeikaseffect in de hand werken, alsook ontzettend duur zijn. Net daarom wil de 
Europese Unie het gebruik ervan stelselmatig ontmoedigen.

grote problemen te vermijden tijdens de hetere 
periodes van het jaar. Dit kunnen wij duidelijk 
vaststellen na de laatste 2 hete zomers.

2. De digitale (r)evolutie en artificial 
intelligence

Dankzij de integratie van real-time cloud 
monitoring zijn we in staat onze klanten nóg 
proactiever te servicen en interventies steeds 
efficiënter te organiseren. Data is hierbij cruciaal. 
Met ons project rond Business Intelligence werden 
we verdienstelijk 2de bij de wedstrijd van Trends 
Digitale Pioneers 2018.

3. De opkomst van natuurlijke 
koudemiddelen

Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen is voor 
ons niets nieuws, we zijn al jaren bezig met het 
toepassen van milieuvriendelijke koudemiddelen. 
Wat vandaag ook  steeds meer de norm wordt, 
met de uitfasering van chemische koelmiddelen 
als gevolg. We proberen onze klanten zoveel 
mogelijk te informeren over deze uitfasering met 
advies op maat per installatie.

COOLING, OUR NATURE
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Cooling global warming

CO2 is de meest geschikte oplossing op lange 
termijn voor de retail sector, voor de industriële 
installaties bieden wij steeds maatwerk met 
Ammoniak, CO₂ en/of Propaan. 

Al jaren investeert Sabcobel in meer duurzame 
en natuurlijke koudemiddelen en moedigen het 
gebruik hiervan aan bij onze klanten. Wij geloven 
rotsvast in deze langetermijn-investering, zowel 
op ecologisch als economisch vlak.

Op zoek naar inspiratie trok ons innovatie team 
door Scandinavië, de bakermat van ecologisch 
denken. Het resultaat was de plaatsing van 
de eerste CO₂-installatie in België - die we in 
2005 samen met onze Sabcolux-collega’s uit 
Luxemburg realiseerden.  Een mijlpaal, zowel 
voor ons als voor onze klant. 

Ondertussen heeft CO₂ zich opgewerkt tot de 
algemene standaard in België en ver daarbuiten. 
Wij geloofden al langer in dit geweldige systeem 
omwille van de vele voordelen dat het met zich 
meebrengt:

De combinatie van voordelen maken van 
natuurlijke koudemiddelen de meest geschikte 
oplossing op lange termijn. Uw installaties 
worden tijdig en volgens de regels van de kunst 
gecontroleerd. Zo worden bij uw koelinstallaties 
problemen tijdens de zomerse hittegolven tot het 
minimum herleid.

Industriële koeling = concept op maat
Naast CO₂ gebruikt Sabcobel ook andere 
natuurlijke koelmiddelen, zoals ammoniak en 
propaan. Net zoals CO₂ zijn ze energie-efficiënt 
en hebben beiden een uitstekende GWP-waarde. 
Voor enkele industriële klanten passen we beide 
koelmiddelen toe via een cascade systeem. 

> Wilt u graag bijkomende informatie over 
deze toepassingen, neem dan contact op via  
info@sabcobel.be. Wij beantwoorden al uw vragen.

•  Een lage GWP-waarde: een score 

   van 1 t.o.v. 3922 voor R404a

•  Veiligheid: niet giftig of brandbaar

•  Energiezuinigheid: 25% minder 

   t.o.v. een klassieke Freoninstallatie

•  Goedkoper in verbruik

•  Geen verplichte lektesten 
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Afbouw synthetische koelmiddelen

2015
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Uitfasering van alle koelmiddelen met een GWP-waarde > 2500. Vanaf 2020 enkel nog bijvullen installaties 
met geregenereerd koelmiddel.

R507        R404A          R134A           R449A                R744 (CO2)        R717 (NH3)

3985          3922              1430              1397                     3                       1                0

 Al jaren investeert Sabcobel 
in meer duurzame en natuurlijke  
koudemiddelen.
"

KOELMIDDEL

GWP-WAARDE

R290 
(propaan)
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Bij Sabcobel, dat al zestig jaar koelmeubels levert aan de Belgische 
supermarket, maakt de derde generatie zich stilaan op om het 
roer over te nemen. Met aandacht voor de pijnpunten uit de vorige 
generatie wissel.

Net geen veertig jaar geleden kwamen Herwig, 

Christel en Patrick Coppens aan boord bij 

Sabcobel, dat eind jaren vijftig door zijn vader 

werd opgericht. Vandaag maakt hij zich op 

om de fakkel op zijn beurt door te geven aan 

de volgende generatie binnen de familie. “Nog 

maximaal 5 jaar, en dan geef ik het roer volledig 

door aan de derde generatie,” klinkt het resoluut 

volgens Herwig.

Kantelpunt

De tweede generatie trok na de overdracht 

van de macht ook de nodige lessen uit de 
wijze waarop vader én oprichter Jozef 
Coppens het bedrijf runde. Behoorlijk 

autoritair. “Niet onlogisch toen, maar vandaag 

is zoiets operationeel gewoonweg onmogelijk 

geworden", vindt Herwig. “Dat is meteen ook 

de reden waarom ik nu al zeker weet dat ik 

me, eens ik hier officieel weg ben, helemaal niet 

meer wil bemoeien met de strategische koers 

van het bedrijf. De derde generatie, moet dan 

volledig vrij spel krijgen, zonder dat er iemand 

constant over hun schouder mee loert. 

Afspraken

Om die professionalisering in goede banen te 

leiden, laat Sabcobel zich ook al enkele jaren 

begeleiden door het accountancy-kantoor 

Moore. Er werd een groeiplan opgesteld en 

in samenwerking met hen wordt er ook werk 

gemaakt van een soort van familiecharter. 

“Externe bestuurders hebben we niet,” legt 

Herwig uit, “maar we hebben enkele adviseurs 
die we nauw betrekken bij onze strategische  
keuzes.

Rolverdeling

Ook de rolverdeling van de nieuwe generatie is 

reeds duidelijk. Dieter, Mathias en Nicolas alle 

drie rond de dertig deden eerst ervaring op 

bij een andere werkgever voor naar Sabcobel 

te komen. We zijn zeer complementair zegt 

Nicolas, Dieter focust zich op de projecten met 

expertise in engineering, Mathias trekt meer het 

service & digitalisatie luik binnen de firma. Ikzelf 

(Nicolas) hou me vooral bezig met de Sales& 

Marketing en het algemeen management van 

de firma. Het algemeen management wordt 

natuurlijk door een compleet management team 

beslist, waarbij we ook 2 niet familieleden hebben 

opgenomen. Els onze HR Manager en Pieter 

onze Operations Manager Service & Logistics. 

Zo is het plaatje compleet, en bereiden we ons 
voor de toekomst.

The Next Generation 
Sabcobel 4.0
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Teamwork makes 
the dream work

Happy employees, happy 
customer, happy employer!

Al onze medewerkers staan in nauw contact 
met elkaar om een vlekkeloze service te bieden. 
Daarom streven wij naar een evenwichtige 
work-life balance voor onze werknemers. Als 
werkgever houden we zoveel mogelijk rekening 
met de thuissituaties van onze medewerkers.
 

EFS-traject

Een traject gericht op de toekomst van 
Sabcobel en de ontwikkeling van onze 
medewerkers. De afgelopen 18 maanden 
volgden onze experten een groeitraject van 
het Europees Sociaal Fonds met als doel onze 
efficiëntie wat betreft communicatie, processen 
en werking nog verder te optimaliseren. Dit 
combineren we met de drie maandelijkse 
denktanks waarbij we samen met een 
gevarieerde mix van werknemers, alledaagse 
en moderne problemen bespreken en zoeken 
naar relevante oplossingen.

Join Our Cool Pack

Herken jij jezelf in onze 4 waarden: passie, 
eerlijkheid, klantgerichtheid en teamwork 
en heb je een voeling voor koeling? Bekijk onze 
jobwebsite en solliciteer voor één van onze 
openstaande vacatures of spontaan. Door 
onze groei zoeken wij steeds gemotiveerde 
medewerkers.

>  www.sabcobeljobs.be

In december vindt de Sabcobel Imagination Day 2019 plaats, een event 
waarbij de hele cool pack samenkomt voor een spetterende avond vol 
gelach, interessante gesprekken en teamspirit. 

Imagination Day 2019

Bij Sabcobel 
maken onze mensen 
het verschil. 

"
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Service

Cooling, our nature; service our middle 
name. Vandaag voorziet Sabcobel bijna 
alle grote Belgische retailers en industriële 
sites van een 24u 7 op 7 service. Zowel voor 
retail- als voor industriële koeling hebben 
wij de beste experten in dienst.

Verspreid over 3 servicepunten (Sint-

Niklaas, Charleroi en Harelbeke) en met 

een 30-tal techniekers over heel België, 

kunnen we in alle provincies te allen tijde  

een sterke ondersteuning bieden en 

een snelle en kwalitatieve service 

garanderen. Ook in Eschsur-Alzette in 

Luxemburg staan onze vakmannen 

intussen elke dag klaar om onze klanten 

te helpen. Voor extra support beschikken 

we over een 5-koppig expertenteam.

Hou het hoofd koel en laat
Sabcobel u ontzorgen!

Onze verschillende onderhoudsformules 

garanderen dat u zich geen zorgen 

hoeft te maken. Onze formules gaan  

van basisondersteuning tot een meer 

geavanceerde service voor nieuwe 

installaties, waarbij zowel onderhoud 

als alle interventies inbegrepen zijn. 

Bovendien krijgt iedere klant een vaste 

contactpersoon, hierdoor wordt u nog 

vlotter en persoonlijker geholpen.

Sabcobel biedt een proactieve 
totaalservice waarin onderhoud 
en advies hand in hand gaan. 
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Ontdek onze projecten op  
www.sabcobel.be

Sint-Niklaas

Charleroi

Kortrijk

Luxemburg

Sales en projecten

Volg ons op Social media

www.sabcobel.be

Volg ons op onze  
LinkedIn pagina

Abonneer u op ons  
Youtube kanaal

Contacteer ons via  
info@sabcobel.be
of 03/780 77 77

https://sabcobel.be/nl/projecten/
http://sabcobel.be
https://www.linkedin.com/company/sabcobel
https://www.youtube.com/channel/UCnAp6QdtZLcqkm2jrXlrQHg
http://sabcobel.be
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