
wordt in de eigen productiefaciliteiten gefabri-

ceerd. De productie wordt voornamelijk in eigen

beheer uitgevoerd en draagt zorg voor een effi-

ciënte voortgang bewaking. In veel gevallen kan

een complete machine in twee weken installatie-

klaar zijn.

Verder dan productie
Klinkenberg kan, als dat gewenst is, ook zorg-

dragen voor de complete installatie op locatie.

Een vlekkeloze integratie is dan gegarandeerd.

Bij gerenommeerde bedrijven is Klinkenberg

Preferred supplier. Als het om (preventief ) on-

derhoud gaat is Klinkenberg voor veel bedrijven

een goede partner. Niet voor niets. Klinkenberg

staat altijd klaar om stilstand en productiever-

lies te verkomen. Onderhoudscontracten voor-

zien in de uitvoer van preventieve visuele inspec-

ties om te bepalen binnen welke tijdsnorm er

onderhoud moet plaatsvinden. Dit en een uitge-

breid rapport met bevindingen stelt klanten in

staat om tijdig in te plannen. Voorkomen is im-

mers beter dan genezen.

Internationalisering
Klinkenberg heeft zich tot doel gesteld om bin-

nen nu en vijf jaar nieuwe vestigingslocatie te

betrekken. Daarnaast kunnen bedrijven met

meerdere vestigingen in de toekomst terugval-

len op een dealernetwerk dat verspreid is over

de hele wereld. Klinkenberg creëert hiermee vas-

te locale aanspreekpunten. Momenteel is Klin-

kenberg ook vertegenwoordigd op de Belgische

markt.

Bij Klinkenberg Zaanstad

B.V. staat de Noord-Hol-

landse nuchterheid voor-

op. Drie pioniers namen

het bedrijf begin 2005

over, omdat ze geloofden

in het potentieel van het

bedrijf en de mensen die

er werkten. Er is flink aan

de weg getimmerd de af-

gelopen jaren. Dat heeft

geleid tot een allround

bedrijf met gedreven per-

soneel als solide basis. In

de markt wordt Klinken-

berg niet gezien als leve-

rancier, maar als partner.

Klinkenberg Zaanstad B.V.

Mario de Graaff

Noordervaartdijk 3

1561 PS Krommenie

T : 075 – 6287855

F : 075 – 6280476

E : info@klinkenbergbv.nl

I : www.klinkenbergbv.nl

Tegen het einde van de 19e eeuw startte H.B.

Klinkenberg een smederij aan het Breedweer in

Koog aan de Zaan. Als fabriekssmederij in een

gebied dat ook wel ‘De provisiekast van Neder-

land’ werd genoemd, waren als snel gerenom-

meerde klanten gevonden. Veel bedrijven, die de

grondslag hebben gelegd voor vele welvarende

bedrijven, leerden Klinkenberg kennen als een

betrouwbaar adres voor reparaties aan de drijf-

werken van de pellerijen en slagerijen. Nu na

ruim honderd jaar is Klinkenberg een gerenom-

meerd adres als het om oplossingen op het ge-

bied van bulktransport gaat. Het huidige be-

drijfspand staat inmiddels in Krommenie.

Schat aan kennis
De kennis, die vanaf 1885 is opgebouwd, is in

een archief bewaard gebleven en biedt een schat

aan informatie. Dat gecombineerd met de erva-

ring uit de praktijk en de interne opleiding, die

elke medewerker man op man overgedragen

krijgt, maakt dat Klinkenberg van geen enkele

klantvraag vreemd opkijkt. De eigen verkoop- en

engineeringsafdeling, het bedrijfsbureau en de

productieafdelingen voelen een nauwe betrok-

kenheid bij de projecten. Klinkenberg komt altijd

met een passende technisch verantwoorde op-

lossing.

Beste concept telt
Tegenwoordig is alles wat de fabriek van Klinken-

berg verlaat klantspecifiek vanaf het eerste ont-

werp. Klanten vinden een luisterend oor en er

wordt een gerichte vertaalslag gemaakt naar de

techniek. Alleen het beste concept telt en is geëi-

gend en geëngineerd voor het doel van de klant.

Klant- en Klinkenberg-kennis vloeien samen tot

een functionele oplossing op maat. Vervolgens
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Bulkhandling ingoedebanen

Interntransport voor het verplaatsen
van bulkgoederen in de:
Voedingsmiddelenindustrie

Chemie

Pharma

Slibverwerking

Kunststofverwerkende industrie

Biomassa

Klinkenberg:Nederlandsno-nonsensebedrijfmet



Klinkenberg innovaties:
Dubbele extruder

Voor een van haar klanten, die poedersuiker ver-

werkt tot de welbekende disco-dip op ijsjes, ont-

wierp Klinkenberg een menger met twee extru-
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Klinkenberg kenmerkt zich door:
• hoog gekwalificeerd personeel

• adviseurs zijn oplossingsgericht

• snelle reactietijd

• flexibiliteit

• klantspecifiek

• eigen productie

• korte levertijden

• waarborging beschikbaarheid productiepro-

cessen

bredekennis

ders, waardoor een verdubbeling van de capaciteit

is behaald. Het continu handmatig overscheppen

van product werd vervangen door een volautoma-

tisch perssysteem.

Schoefbladen voor elke schroef

Klinkenberg maakt zelf schroefbladen variërend

van 2m tot 50 mm doorsnee op acht schoefblad-

persen opmaat. Afhankelijk van het toepassings-

gebied wordt het meest duurzamema-

teriaal gekozen. Van slijtvaste

materialen tot duplex rvs. Van oudsher

zijn er vele klanten, die nog steeds ge-

bruik maken van de expertise van Klin-

kenberg op dit vakgebied.

Project voorbeeld:

Een toonaangevende fabrikant van

brandwerendematerialen zocht in het

kader van kostenefficiency een oplos-

sing voor het efficiënt lossen en nauw-

keurig meten van het aangevoerde volu-

me gipspleister per schip. De maximale

behoefte was een loscapaciteit van 50 ton/uur. Bij

een soortelijk gewicht van 0,8 zijn dat heel wat

kuubs. Die capaciteiten zijn in de uitvoering als mi-

nimum aangehouden. Nu is het maximum onge-

veer het dubbele. Die overdimensionering is geba-

seerd op ervaring. Met dat soort hoeveelheden is

de gevraagde weegnauwkeurigheid van 1 tot 2%

wel een uitdaging. Om deze te bereiken, is een

compleet gesloten systeem ontwikkeld, waarbij de

weegschroef licht hellend opgesteld

staat, zodat het materiaal nooit onge-

wenst kan doorschieten. De schroef is

maximaal uitgebalanceerd, helemaal in

RVS en in kokervorm uitgevoerd om on-

gewenste terugloop te voorkomen. Ui-

teraard is de koker demontabel voor

schoonmaak en onderhoud. Alles is uit-

voerig gekalibreerd. Dankzij de

kennis en ervaring van Klinken-

berg is het totaal is uiterst com-

pact uitgevoerd.�

Trogschroeven

Kokerschroeven

Weegschroeven

Persschroeven voor ontwatering

Asloze schroeven

Koel- en verwarmingsschroeven

Klontenbrekers

Woelbunkers

Zelfreinigende schroeven met sa-

nitaire schoefbladen




