Hydrauvision in Schoondijke kiest voor Straalbedrijf Catseman:

‘Wij waarderen hun vakmanschap,
kwaliteit en ﬂexibiliteit’
Hydrauvision in Schoondijke kiest
steevast voor Straalbedrijf Catseman
voor het stralen, spuiten en conserveren
van metalen constructies en onderdelen.
Omdat Hydrauvision met name actief is
voor industriële bedrijven en internationale bagger- en offshorebedrijven zijn
de kwaliteitseisen streng. Wim Jacobse,
productiemanager bij Hydrauvision, is
enthousiast over de jarenlange samenwerking. “Zij kennen én begrijpen onze
onderdelen en installaties en weten hoe
ze ermee moeten omgaan.”

Hydrauvision is in 1973 opgericht en
heeft zich sindsdien geprofileerd
als toonaangevende specialist op
gebied van complete hydrauliek
en bijbehorende besturingen.
Hydrauvision ontwerpt én realiseert projecten voor de infrabouw,
offshore, scheepvaart, en nagenoeg
alle takken in de industrie, wereldwijd
verspreid in vele marktsegmenten.
Hydrauvision is ISO 9001-2000 en
VCA gecertificeerd en heeft 5
vestigingen in Nederland en België.

Hydrauvision is een wereldwijde totaalleverancier in de

\

hydrauliek en aandrijftechniek in ruimste zin. Het bedrijf
biedt totaaloplossingen waarin aandrijf- en besturingstechniek een prominente rol spelen. Daarbij is het bedrijf
gespecialiseerd in hydraulisch onderhoud. Voor het
straal- en spuitwerk werkt Hydrauvision met Straalbedrijf Catseman. “Ze zitten vlakbij, dat werkt buitengewoon prettig. Maar ook voor hun verhuizing naar het
Technopark Schoondijke deden we al graag zaken met
dit bedrijf. Ze zijn bijvoorbeeld zeer flexibel. Als er prioriteiten zijn, proberen zij altijd om de klus tijdig te klaren.
Bovendien denken ze actief mee en geven ze advies.
Eigenlijk voelt het soms bijna alsof ze onderdeel zijn
van ons bedrijf. En dat is een compliment waard.”

Duurzame en goed werkende bescherming
Voor Hydrauvision is het verder van groot belang dat zij
kunnen vertrouwen op een constante kwaliteit. “Op basis
van de Europese norm NEN-EN-ISO-12944 formuleren wij
de gewenste corrosiebescherming van de staalconstructies door middel van coatings. Straalbedrijf Catseman
is hiervan uitstekend op de hoogte. En geeft onze klant
eigen verfspecificaties door, dan is ook dat geen enkel

“Zorgvuldig stralen
en spuiten is echt
een ambacht.
Dat bewijzen zij
keer op keer.”

probleem. Natuurlijk ontvangen we altijd een accurate
rapportage van de voorgeschreven meetwaardes.” Jacobse benadrukt het belang van goede coatings. “Zonder

Het conserveren daarvan vraagt zeer veel aandacht en
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zien veel stalen bouwwerken er na een paar jaar al
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behoorlijk oud uit. Maar niet alleen het uiterlijk wordt

Zorgvuldig stralen en spuiten is echt een ambacht.

aangetast, ook aan de dragende constructie kan schade
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worden toegebracht. In het ergste geval rest dan alleen
nog de keus tussen buitenbedrijfstelling of totale sanering.
Om dat te voorkomen kiezen we voor een duurzame
bescherming met de juiste, kleurvaste verfsystemen.”

Industriële projecten
Hydrauvision is wereldwijd in tal van industrieën actief.
Voor Trinseo België bijvoorbeeld ontwierp, bouwde en
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komt bij dat een manifold veelal chemisch vernikkeld is.

is door hen gestraald en geconserveerd.

de aandrijving van verschillende reactorvaten. Het sys-

Leidingen bijvoorbeeld werden op voorhand gemaakt,
kritische leidingen gepast en gemonteerd. Daarna werden
de leidingen gedemonteerd en afgeblind zodat ze gestraald en geconserveerd kon worden. Daarna werden ze
weer gemonteerd. Het spreekt voor zich dat bij bouw van
een dergelijk grote Power Pack het ontzettend belangrijk
is om met een betrouwbare partij zoals Straalbedrijf
Catseman samen te werken. Onderdelen moeten op tijd
klaar zijn zodat de voortgang van het project niet in
gevaar komt. We hebben dan vaak telefonisch contact
om een en ander zo goed mogelijk af te stemmen.”

“We zijn een belangrijke
opdrachtgever voor
Catseman, maar anderzijds
zijn zij ook een erg belangrijke
partner voor ons.”

Over Straalbedrijf Catseman
• Straalbedrijf Catseman en
Hydrauvision werken al 10 jaar samen.
• Al vanaf 1982 is Straalbedrijf Catseman
actief in straal- en spuitwerk.
• Straalbedrijf Catseman levert straal- en
spuitwerk voor opdrachtgevers in de

Offshore
Een mooi voorbeeld van de samenwerking in de offshore

agrarische, bouw-, constructie-, industrie,
offshore en transport-branche.
• Door onze jarenlange ervaring weten

is de bouw van vier diesel aangedreven Hydraulic Power

we welke branche-specifieke eisen en

Units voor Hydrauvision Rental. “Deze zijn gemonteerd in

kwaliteitsnormen er worden gesteld.

een 20 voets frame dat gebouwd is onder de zogenaamde
CLAME regelgeving (LR Code Lifting Appliances in a

• Kijk voor meer projecten op onze website:
www.straalbedrijfcatseman.nl

Marine Environment) en DNV 2.7-3 (Portable Offshore
Units). In samenspraak met Straalbedrijf Catseman hebben we het frame na de bouw en alle inspecties laten stralen en conserveren en vervolgens alle subassemblages
afzonderlijk. Daarna is alles opgebouwd en afgemonteerd.
De deuren en louvres van deze installaties zijn van RVS.
Maar gelet op de corrosieve omgeving heeft Catseman
ook deze geconserveerd”, vertelt Jacobse enthousiast.

Sterk partnerschap
Aan alles is te merken dat de relatie met Straalbedrijf
Catseman voor Hydrauvision, en Jacobse in het bijzonder,
een vanzelfsprekend onderdeel is van het werk. “We zijn
een belangrijke opdrachtgever voor Catseman, maar anderzijds zijn zij ook een erg belangrijke partner voor ons.”
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