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‘Recent hebben wij onze fabriek én productiestraat opnieuw ingedeeld en enkele nieuwe machines toegevoegd, om productie en processen nog verder te optimaliseren.’

LUCHTKANALENFABRIKANT INVESTEERT IN FABRIEK
In Katwijk nadert de verbouwing van de fabriek van Vink Systemen zijn voltooiing. De verbouwing was nodig om blijvend aan de milieunormen
te voldoen en om de kwaliteit, efficiency en veiligheid van producten én processen nog verder te verhogen.
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Luchtkanalensystemen én piping uit één fabriek
In de fabriek in Katwijk heeft Vink Systemen ook een afgescheiden productieruimte ingericht voor zusterbedrijf ViPe Welding, dat lasproducten op maat (pre)
fabriceert en monteert. Ook hier is nadrukkelijk rekening gehouden met een efficiënte productie en minimale transportbewegingen, vertelt Oudt. “Zo hebben

we de zaagstraat direct naast de laadput geplaatst, zodat alle producten direct
na het lossen al gezaagd kunnen worden.” De nauwe samenwerking met ViPe
Welding biedt Vink Systemen de mogelijkheid om naast luchtkanalensystemen
ook de volledige piping aan te bieden, waarbij klanten verzekerd zijn van een
optimale kwaliteit, één aanspreekpunt én een efficiënt ingericht transport. ❚

Beeld Vink Systemen

“Enige tijd geleden hebben we een lean-deskundige gevraagd om ons productieproces te analyseren”, vertelt Marc Oudt namens Vink Systemen. “Aan de hand
van de onderzoeksresultaten hebben wij onze fabriek én productiestraat opnieuw
ingedeeld en enkele nieuwe machines toegevoegd. Zoals een nieuwe zetbank
van 3 meter, waardoor we nu ook 3 mm dik rvs kunnen buigen. Daarbij hebben we een nieuwe schaar aangeschaft, onze vormstukkenlijn verder geoptimaliseerd, nieuwe lasdampafzuiging gemonteerd én nieuwe lascabines gebouwd,
op een logischere plaats in het productieproces.” Ook heeft Vink Systemen het
complete luchtbehandelingssysteem aangepast, vertelt hij. “We hebben nieuwe
gegalvaniseerde luchtkanalen gemonteerd en nieuwe luchtbehandelingskasten
met warmteterugwinning en gelijkstroomventilatoren geplaatst, waardoor het
werkcomfort in de fabriek nog verder wordt verhoogd, terwijl ons energieverbruik
flink gereduceerd wordt.”
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Efficiëntere productie
Door de productiestraat opnieuw in te richten, is een logischere lijn in het productieproces ontstaan, vertelt Oudt. En dat biedt grote voordelen: “Met het
verminderen van het aantal transportbewegingen is de kans op ontzetting en
beschadiging van onze halffabricaten gedaald. Dit komt de kwaliteit van onze
producten ten goede. Bovendien worden de veiligheid in de fabriek én onze productiesnelheid hierdoor verhoogd. Met een productiecapaciteit van maar liefst
5.000 - 6.000 m² gegalvaniseerd kanaalwerk en 4 km ronde spiralobuis per week
zijn dit belangrijke zaken voor onze klanten!”
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Naast luchtkanalen in diverse materiaalsoorten en plaatdiktes produceert Vink
Systemen ook verschillende typen dakkappen, buitenluchtroosters en luchttechnische constructiewerken.

Wij zorgen voor lucht!
Vink Systemen, uw adres voor het ontwerpen, leveren, installeren en
onderhouden van luchtkanalen en luchttechnische componenten.

www.vinksystemen.nl
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