
1. Volledige integratie / transparantie 
Met Graco Pulse kon GEJACO BVBA rekenen op een 
fluidmanagementsysteem dat volledig en naadloos 
te integreren viel binnen hun bestaande Carfac  
DMS-pakket. Hierdoor kan de account voortaan realtime 
vaststellen hoe veel olie er wordt afgenomen.

2. Betere flow, géén fouten & géén verlies
Ook de workflow verloopt middels Graco Pulse een stuk 
vlotter. Wanneer een landbouwvoertuig op onderhoud 
komt, moet de operator in het vloeistofverdeelstation 
aan de hand van zijn NFC-badge het werkbonnummer 
invoeren op het verdeelpistool Gebeurt dit niet, dan 
zal het systeem simpelweg geen olie verpompen. Met 
andere woorden: iedere liter olie op de werkbon wordt 
ook effectief verpompt naar de juiste locatie. Er gaat 
geen liter meer verloren.

3. Meer transparantie door telemetrie
Drie keer per dag verstuurt iedere bulktank een signaal 
met hoeveel olie er op dat moment nog in de tank 
zit. Deze data worden enerzijds bepaald door de 
hoeveelheid olie die door de pistolen aan de tank wordt 
onttrokken, maar anderzijds ook door een meting van de 
inhoud van de tank. 
Deze dubbele controle laat onder meer toe om 
automatisch bestellingen door te voeren wanneer de 
inhoud onder een niveau van bijvoorbeeld 200 liter komt 
te liggen. Op die manier is er geen enkel risico dat men 
zonder smeerolie valt, terwijl er ook niet meer olie dan 
nodig hoeft te worden gestockeerd.

100% TRANSPARANT VLOEISTOFBEHEERSYSTEEM 
RESULTEERT IN PURE GELD EN TIJDSWINST
New Holland Dealer GEJACO kiest voor Graco Pulse

Bij GEJACO BVBA, de New Holland Full-Liner dealer uit Herenthout, staat innovatie centraal. Het 
vooruitstrevende zaakvoerdersduo, Jan Geerts en zijn echtgenote Tania Audiffret, hebben op 12 jaar tijd 
een zaak uitgebouwd dat met onder meer New Holland, Joskin en Lemken enkel kiest voor absolute 
topmerken. Bovendien staat klantenbeleving naast topservice (7/7 & 24/24) absoluut centraal binnen het 
bedrijf. Dat Gejaco investeert in de toekomst van landbouw blijkt uit hun verkoop van bijvoorbeeld New 
Holland IntelliSteer, een volledig geïntegreerd automatisch stuursysteem, maar ook uit hun keuze voor 
Graco Pulse, dat hun vloeistofbeheer volledig automatiseert.

Graco Pulse: Een onderbouwde keuze
Bij hun zoektocht naar een adequaat vloeistofbeheersysteem, kwamen Jan en Tania uit bij Verolub. Een Limburgs 
bedrijf dat in België en Luxemburg actief is als Authorised Distributor van Graco en Castrol. Gejaco’s voorwaarden 
waren rationeel en onderbouwd: Het systeem diende 100% integreerbaar te zijn binnen hun DMS-systeem (Carfac 
M, nvdr.) en een einde te maken aan hun olieverlies. De uiteindelijke keuze voor Graco Pulse bleek uiteindelijk toe te 
schrijven aan verschillende factoren:

4. Draadloos en geïnstalleerd in no-time
Een andere reden – en weliswaar eentje waar GEJACO 
niet onmiddellijk aan dacht - is de supereenvoudige en 
snelle installatie. Graco Pulse is draadloos, waardoor er 
geen structurele werken uitgevoerd moesten worden 
binnen de werkplaats.

Bent u geïnteresseerd in Pulse Fluid Management?
Dan komen we graag op bezoek voor een gratis  
optimalisatie-analyse van uw fluid management. 

Graco Pulse bij NEW HOLLAND-dealer 
GEJACO
Binnen GEJACO zorgt het fluidmanagement-
systeem Graco Pulse er sinds enige maanden 
voor dat de onderhoudstechnici in de 
werkplaats snel en efficiënt kunnen voorzien 
in smeertechnisch onderhoud van de vele 
landbouwvoertuigen die er dagelijks de 
werkplaats binnenkomen. 
Het systeem zorgt ervoor dat verschillende 
olietypes en koelvloeistoffen kunnen worden 
aangevoerd, zonder dat iemand met een 
bidon moet rondlopen of handmatig olie naar 
het oliereservoir moet verpompen Daarnaast 
heeft GEJACO ook zijn mobiele vatenkarren 
uitgerust met het Pulse-systeem.

Team Gejaco (Foto: Mahaux Photography) Graco Pulse is gëintegreerd binnen CarFac DMS (Foto: Mahaux Photography) 

Verolub NV
Klaverbladstraat 2a 
B-3560 Lummen

T 013 46 08 00
E sales@verolub.be
W verolub.be

Gratis Pulse analyse? Bel ons: 
+32 (0)13 46 08 00


