Uw partner in
metaalconstructies
en machinebouw

Van ontwerp tot
realisatie en service
Machinefabriek Kortenoord BV is uw flexibele
en betrouwbare partner in metaalconstructies,
machinebouw en industriële dienstverlening. Wij
bieden een veelzijdig klantspecifiek dienstenpakket.
Ons doel is om de opdrachtgever geheel te ontzorgen
door verantwoording te nemen voor het gehele
realisatieproces van engineering tot fabricage en
montage op locatie. Door onze compacte organisatiestructuur en brede vakdiscipline zijn wij in staat om
snel en doeltreffend in te spelen op de wensen van
onze opdrachtgevers. Kortom, bij Kortenoord staat de
klant centraal!

Historie van vakmanschap en flexibiliteit
Ons bedrijf is in 1935 ontstaan als onderhouds- en constructiewerkplaats van het toenmalige aannemingsbedrijf E. Blok BV
in Rotterdam. In de loop der jaren specialiseerde het bedrijf
zich in staalconstructies, machinebouw, industriële
installaties en overheidsprojecten. In 1981 werd het bedrijf
verzelfstandigd tot Machinefabriek Kortenoord BV en werd
de focus gericht op industriële projecten en dienstverlening
in de Europoort-Botlek. Sinds de management buy-out van
de huidige bedrijfsleiding in 1998 is Kortenoord gevestigd op
onze bedrijfslocatie in Gouda.

Betrokken en verantwoord ondernemen
Kortenoord hecht grote waarde aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Ons VGM/HSE-systeem
waarborgt veiligheid, gezondheid en milieubeheer en is
VCA**-gecertificeerd. Wij investeren continu in kennis
en vakmanschap van onze medewerkers en zijn erkend
leerbedrijf. Wij werken vanzelfsprekend conform de actuele
kwaliteitsnormen, toegespitst op de bedrijfsspecifieke wensen
van onze opdrachtgevers. Onze financiële administratie is SNAen VRO-gecertificeerd.

Machinefabriek Kortenoord
Uw allround projectpartner in:
Engineering en advies
Metaalconstructies en lastechniek
Machines en industriële transporttechniek
Montage en installatie op locatie
Revisie en industrieel onderhoud

Engineering en advies
Kortenoord staat u graag terzijde, van
gefundeerd werktuigbouwkundig advies
tot complete projectengineering. Voor het
ontwerpen, ontwikkelen en engineeren
van werktuigbouwkundige systemen
beschikken wij over een veelzijdig team van
deskundige en ervaren engineers. Door nauwe
samenwerking met diverse specialisten kunnen
wij hydraulische, pneumatische en elektrotechnische besturingssystemen realiseren,
passend bij uw toepassing.

Van idee tot realisatie
Door de brede inzetbaarheid van onze
projectengineers kunnen wij uw project
verzorgen en begeleiden van de eerste ideeën
tot de uiteindelijke realisatie van het product
of totaalproject. Met onze uitgebreide
3D CAD-faciliteiten en engineeringsoftware
kunnen wij u van dienst zijn met
productontwerp, werktuigbouwkundige
tekeningen en productontwikkeling, uiteraard
in samenspraak met u als opdrachtgever.

Metaalconstructies en lastechniek
Kortenoord construeert en vervaardigt
hoogwaardige metaalconstructies op
klantspecificatie. Wij leveren staalconstructies,
trappen, bordessen, hijs- en hefmiddelen
en zijn gespecialiseerd in het vervaardigen
en modificeren van slijtvaste constructies,
kanaaldelen en hoogwaardige machinecomponenten voor bulktransport.
Kortenoord ontwikkelde en realiseerde diverse
kogelvangers en hardstalen constructies voor
de schietaccommodaties van de Nederlandse
politie. Voor Rijkswaterstaat realiseerden wij
o.a. nieuwe lichthuizen, koepels en bordessen
van vuurtorens langs de Nederlandse kust.

Vakmanschap
Wij verzorgen maatwerk, toegespitst op uw
toepassing, technische specificaties, wensen
en beschikbare budget. Onze gekwalificeerde
lassers en metaalwerkers onderscheiden zich
door hun brede kennis en vakmanschap op het
gebied van lastechniek en metaalbewerking.
We hebben ruime ervaring in het verwerken
van diverse metaalsoorten en een grote
variatie aan staalkwaliteiten voor bijvoorbeeld
slijtvaste toepassingen of constructies met
hoge treksterkte.

Machinebouw en transporttechniek
Kortenoord is gespecialiseerd in het
vervaardigen van industriële machines,
apparaten en installaties. Door een grote
verscheidenheid aan disciplines kunnen wij de
meest uiteenlopende producten realiseren.
Ook modificaties ter verbetering van efficiëntie
en onderhoud aan bestaande installaties en
machines behoren tot de mogelijkheden.
Voor uw bedrijfsspecifieke toepassing bent u
bij ons aan het juiste adres!

Industriële installaties
Voor onze opdrachtgevers in de EuropoortBotlek vervaardigden wij vele industriële
transportinstallaties, zoals kettingtransporteurs,
schroeftransporteurs, transportbanen, menginstallaties, persinstallaties, alsmede een grote
verscheidenheid aan handlingequipment, zoals
hydraulische grijpers, kantelmachines, hijs- en
hefwerktuigen. Kortenoord heeft al ruim dertig
jaar ervaring in het ontwikkelen en vervaardigen
van diverse funderingsmachines, miniheistellingen
en trompinstallaties voor de funderingsindustrie.

Revisie, modificatie en onderhoud
Kortenoord is uw betrouwbare en flexibele
partner voor het reviseren en modificeren van
uw machines, installaties of constructies.
Voor het onderhoud aan uw machines en
installaties zijn wij u ook graag van dienst.
Wij kunnen onderhoudswerkzaamheden voor
u verrichten op basis van een vooraf begroot
onderhoudsbudget, op regiebasis of op
detacheringsbasis.
Wij leveren een grote diversiteit aan klantspecifieke voorraadcomponenten en slijtdelen.

Veelzijdige contractpartner
Wij verzorgen diverse industriële services, zoals
projectmatige onderhoudstops, preventief
onderhoud en correctief onderhoud. Wij
zijn vaste contractpartner van diverse grote
industriële klanten in regio Europoort-Botlek
en streven naar een langdurige relatie met
onze opdrachtgevers.

Montage en installatie op locatie
Kortenoord is ook uw flexibele allround partner voor
montage en installatie van machines, industriële
installaties en metaalconstructies. Wij werken samen
met een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde
toeleveranciers en kunnen hierdoor kwalitatief
maatwerk leveren voor elke specifieke toepassing.
Vanzelfsprekend voldoen wij aan alle eisen die van
een industrieel aannemingsbedrijf verwacht worden.
Wij zijn VCA**-gecertificeerd en stellen voor elk
project een VGM-projectplan op waarin veiligheid,
gezondheid en milieu voor betrokkenen en omgeving
gewaarborgd worden.

Totaalprojecten
Kortenoord is úw partner voor totaalprojecten!
Onze ervaren en betrokken projectleiders begeleiden
uw project van het inventariseren van een eerste idee
en de projectengineering tot het fabriceren in onze
eigen werkplaats en het installeren van het product, of
desgewenst implementatie in een bestaande installatie
of productielijn op uw projectlocatie.
Bovendien kunnen wij zorgdragen voor het onderhoud
en revisiewerkzaamheden of eventuele modificaties
aan uw installatie of machine. Hierdoor kunnen wij u
terzijde staan gedurende het gehele traject.

Machinefabriek Kortenoord BV
Marconistraat 30
2809 PE Gouda
The Netherlands
 +31 (0)182 590 959
info@kortenoord.eu

www.kortenoord.eu

Leverancier van:
- Las- en snijapparatuur
- Lastoevoegmaterialen
- Technische gassen
- Lasopleidingen
- Lasconsultancy
- Reparatie en onderhoud

met meer dan

40 jaar ervaring

Staalhandel van Zijl
Sevillaweg 80
3047 AL Rotterdam

T 010 - 4159277
info@staalhandelvanzijl.nl
www.staalhandelvanzijl.nl

Staalhandel van Zijl staat aan de basis van uw producten...

TRANSPORTEN
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