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Burgequipment uit Oostburg er t al r im
Straalbedrijf Catseman:

jaar samen met

‘De juiste behandeling en coating
voor elk type machine
ruim
r er t tr
be ri f
tsem n in op r
t n
Burgequipment s p rtner in et str en
en o ten n m
ines onstru ties en
on er e en
ierbi g t et voornamelijk om e
e ementen van diverse industriële
machines die onder andere gebruikt
worden in de petrochemische industrie,
bij het reinigen van grote warmtewisselaars. Deze machines worden
wereldwijd ingezet.
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ijsbert ieret bedrij sleider bij urge uipment
ontwikkelen en bouwen machines van

tot

ij

van

concept ontwikkeling tot engineering productie en
service Kortom we ont orgen on e klant volledig hierin
Dit doen we voor verschillende opdrachtgevers uit
verschillende sectoren

aak starten we vanuit een

probleemstelling van een klant

e bedenken een

technische oplossing voor het probleem vaak door een
machine o onderdeel te ontwikkelen

en van on e

opdrachtgevers is einemann De machines die wij voor
hen ontwikkelen en bouwen worden vnl gebruikt in de
petrochemische industrie voor het reinigen van
warmtewisselaars

e ontwikkelden een van de snelste

en meest krachtige reinigingsmachines voor
warmtewisselaars die wereldwijd beschikbaar ijn met
een waterdruk van maarlie st

bar

ok de

machines om de warmtewisselaars uit de bundleshell te
trekken en te li ten worden gemaakt bij urge uipment
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atseman eigenaar bij traalbedrij

atseman

e ijn tevreden en trots op de samenwerking die we al
heel wat jaren hebben met urge uipment

et mooiste

is om te ien dat we concreet toegevoegde waarde
kunnen leveren aan het product van on e klant

ls een

klant een nieuwe machine laat ontwikkelen en bouwen
is de kwaliteit a werking en uitstraling van o n machine
als de e de abriek verlaat uiteraard een belangrijk
element

ij urge uipment ijn e gespecialiseerd in het

ontwikkelen en bouwen van machines wij ijn op on e
beurt gespecialiseerd in het stralen en coaten van
metalen De e krachten versterken elkaar in de
samenwerking met als resultaat dat er een kwalitatie
goed product ontstaat voor de opdrachtgever

De service die traalbedrij
atseman levert middels
le ibiliteit en goede
kwaliteit kunnen wij op
on e beurt ook weer aan
on e klanten bieden en
geven Dit is uniek en maakt
de samenwerking voor ons
met traalbedrij atseman
van grote waarde”
ijsbert ieret

urge uipment

Een impressie van de productie bij Burgequipment en onderdelen die door
Straalbedrijf Catseman gecoat zijn:

Straalbedrijf Catseman B.V.
Buys Ballotstraat 20
4507 DA Schoondijke (Zeeuws-Vlaanderen)
T. +31 (0)117 308 340
E. info@straalbedrijfcatseman.nl
W. www.straalbedrijfcatseman.nl

