
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
          

 

HYDRA™: Een nieuwe standaard in bundelreiniging 

 

Wat is Hydra? 

Met Hydra haalt Mourik als eerste autonome interne 

bundelreiniging uit het lab en in de echte praktijk. Hydra 5 

begint met het scannen van de pijpenplaat van de bundel. 

Vervolgens voert de machine de interne reiniging van de 

bundel volledig zelfstandig uit. Vijf roterende lansen bieden 

hierbij de gerichte reinigingskracht van hogedruk water. Het 

systeem positioneert de lansen met ongekende precisie. Zo 

minimaliseren we de kans op schade aan de bundel. Tijdens 

het reinigingsproces controleert Hydra continu alle 

parameters. Wordt een afwijking gedetecteerd, dan past het 

systeem de reinigingsmethode zelf aan. 

 

Downtime betekent productieverlies. Om snel weer online te zijn is een strakke planning 

noodzakelijk. Daarom hebben asset owners bij de reiniging van hun installaties behoefte aan 

korte en vooral voorspelbare doorlooptijden. Dit kan door sneller te reinigen. Maar is alles dan 

wel schoon genoeg om optimaal te draaien? En komt de veiligheid dan niet in het gedrang? 

 

Mourik biedt u hierin vandaag nieuwe mogelijkheden met de introductie van Hydra, de eerste 

robotic exchanger cleaning. 

 

Hydra voert de interne reiniging geheel zelfstandig uit 



  

 

 

 

Hydra bereikt een nieuw niveau van 
veiligheid, snelheid en effectiviteit. Beter dan 
alle inwendige bundelreinigingsmethoden tot 
nu toe. 

 

Uw voordelen: 
 Warmtewisselaars voorspelbaar snel, gegarandeerd 

volledig en homogeen schoon. 

 Minimale kans op schade door uiterst precieze 

positionering. 

 Maximale veiligheid: geen personen in de line-of-fire.  

 Meer inzicht door uitgebreide rapportage.  

 
We staan slechts aan het begin van wat mogelijk wordt 

binnen industrieel onderhoud. 

 

Op een veilige manier kwaliteit leveren, onze omgeving 

beschermen, en samen maximale waarde creëren.  Dat zit 

in ons DNA. 

 

Mourik, imagine what’s NEXT. 

Zonder menselijke tussenkomst, onder alle 

omstandigheden 

Het brein van HYDRA is de eveneens door Mourik 

ontwikkelde SCALAR™ technologie. Met SCALAR hebben 

we onze jarenlange ervaring in bundelreiniging gekoppeld 

aan de state-of-the-art technologie van machine learning. 

 

Het systeem voert een 3D scan uit. Vervolgens leren 

geavanceerde algoritmes de machine wat er moet 

gebeuren om de bundel te reinigen. SCALAR verzamelt 

tijdens de reiniging diepgaande informatie over de bundel.  

 

Het resultaat: de bundel is klaar om voor een zo lang 

mogelijke tijd weer in bedrijf te gaan. Zo draagt Mourik bij 

aan de maximale uptime van de fabriek. Door de hoge 

snelheid en efficiëntie minimaliseren we verder water- en 

brandstofverbruik. Hierdoor kunnen we een nieuwe stap 

maken in de milieu-impact van bundelreiniging. Na afloop 

kan alle data aangeboden worden in een heldere 

rapportage. Zo krijgt u dieper inzicht in de conditie van uw 

systemen. 

Voor meer informatie:  

Mourik Services B.V. 

Nieuwesluisweg 110 

3197 KV Botlek-Rotterdam 

T +31-10-296 54 00 

E mserv@mourik.com 

 Hydra, de nieuwe norm in de industrie 

Contactgegevens:  

Mylène van Dissel 

Manager Business Development 

T +31-6-301 847 71 

E mvdissel@mourik.com 

 

SCALAR geeft u inzicht in de conditie van uw bundel 


