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ANTIEKE STOOMWALS GERESTAUREERD
Onlangs vierde familiebedrijf Oosterhof Holman
haar 100-jarig bestaan.
Gelukkig was de antieke
stoomwals die wij al
geruime tijd in revisie hebben op tijd klaar om
het feest te kunnen opluisteren.

Ruim anderhalf jaar is aan de restauratie van de
antieke machine gewerkt. Een bijzonder stuk
techniek. Onverwoestbaar, maar toch. Sommige oude onderdelen waren echt aan vervanging toe. Gelukkig beschikt Poelstra Machinefabriek over voldoende kennis en ervaring om
ook het oude spul weer prima aan de loop te
krijgen.
Het Oude Beest kan weer 100 jaar mee.

WAPENSCHILD VOOR DE WESTERSINGELFLAT
In januari van dit jaar werd het fraaie wapenschild boven de ingang
van de Westersingelflat in Groningen gestolen. Vandalisme, diefstal,
studentengrap? Wie doet nou zoiets? Hoe dan ook, dit beeldbepalende ornament moest wel terugkomen.
Gelukkig waren er van het schild nog originele werktekeningen
beschikbaar. Dus inmiddels wordt bij Poelstra Machinefabriek hard
gewerkt aan een exacte kopie.
Waar anders kun je terecht
voor een
dergelijke,
specialistische klus?
Nog even, dan kan de flat
weer gesierd worden met het
Wapen van Groningen. En is
de ingang weer in oude
luister hersteld.

OUDE TREKWALS GEREVISEERD
Nog een oud baasje, dat met behulp van Poelstra Machinefabriek
aan een tweede leven kan beginnen: de oude trekwals bij Ferro Rent
in Hoogkerk. Ferro Rent verhuurt o.a. rijplaten. Die willen na intensief gebruik nog wel eens geknakt of verbogen terugkomen. Met
behulp van de oude platenwals worden de beschadigde rijplaten dan
weer recht getrokken.

Prachtige, ouderwetse techniek.
Massief, loodzwaar, robuust en
schier onverwoestbaar. Maar ook
deze machine uit de 50-er jaren
begon slijtage te vertonen. Dus
werd met behulp van Poelstra
Machinefabriek niet alleen het
oude loopwerk gereviseerd, maar
werd ook het besturingssysteem
geautomatiseerd en het smeerwerk vernieuwd.
Inmiddels loopt de oude wals,
helemaal gemoderniseerd, weer
uiterst soepeltjes.

TOPDRUKTE IN DE BUITENDIENST
Poelstra Machinefabriek heeft momenteel een aantal technische
medewerkers gedetacheerd bij andere bedrijven. Monteurs en
gereedschapmakers, die voortdurend bij vaste klanten aan het
werk zijn. Waaronder bij de Suikerfabriek Hoogkerk.
De fabriek ligt weliswaar stil, maar daar is het op dit moment wel
topdrukte. Immers, de nieuwe campagne staat alweer op losbarsten. Van de stille periode wordt gebruik gemaakt om alle installaties na te kijken en in topconditie te brengen. Zodat er tijdens de
campagne probleemloos gewerkt kan worden.
Inleenkrachten
Veel grote bedrijven doen dat allang niet meer met hun eigen technische dienst alleen. Steeds vaker
wordt gebruik gemaakt van de inzet van externe inleenkrachten. Poelstra Machinefabriek heeft daarbij
het voordeel met de meeste bedrijven al jarenlang samen te werken.
Daarnaast kan, indien noodzakelijk, teruggevallen worden op de apparatuur, de kennis en de capaciteit
van onze machinefabriek. In de gespecialiseerde werkplaats van Poelstra kan (praktisch) alles gemaakt,
gerepareerd of aangepast worden. Dat is extra capaciteit, die de meeste bedrijven zelf niet meer in
huis hebben. Dus is er iets kapot en moet het snel vervangen worden? Dan kunnen ze gebruik maken
van de expertise van Poelstra. En dat is voor veel klanten een prettige zekerheid.
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NIEUWE PERSLUCHT-INSTALLATIE
Optimaal rendement, minimale kosten.
Zelf bedacht. Door Poelstra Perslucht.

Onlangs heeft Poelstra Perslucht een
compleet nieuwe perslucht installatie
geplaatst bij Klement Secial Products
in Klazienaveen. Die installatie was o.a.
nodig voor het wegblazen van restmateriaal bij het verspanen van vooral
kunststof.
Uiteindelijk is er een installatie geplaatst die maar de helft zo groot is als aanvankelijk de bedoeling was. Door
goed te kijken naar het piekverbruik en naar het energieverbruik kon Poelstra Perslucht een installatie leveren
met 2 kleine, in seriegeschakelde schroefcompressoren. Eén schroefcompressor zou onder normale omstandigheden ook voldoende zijn geweest. Maar door met 2 kleinere compressoren te werken en deze in serie te
schakelen, kon fors op de kosten, de investering, op het onderhoud én op het energieverbruik worden bespaard.

NIEUWE PARTNER: KS PERSLUCHT
Poelstra Perslucht is een nauwe samenwerking
aangegaan met KS Perslucht uit Haarlem. Ook KS
Perslucht is dealer van Kaeser Compressoren.
Hoewel elk bedrijf een eigen, uitgebreid werkgebied
heeft, wordt er op onderdelen intensief samengewerkt. KS is vooral actief in en rond Amsterdam en
Noord-Holland. Poelstra Perslucht vooral in
Noord-Nederland. Samen kunnen beide bedrijven
grotere opdrachten beter aan. Door elkaar aan te
vullen en te ondersteunen zijn ook de grotere
klussen binnen bereik gekomen. Door de krachtenbundeling kan de reponstime bij spoedklussen
sterk worden verkort.
Daarnaast wordt uitgebreid kennis gedeeld en
ervaring uitgewisseld. De beide engineeringsafdelingen werken intensief met elkaar samen. Bij het ontwerpen van complete installaties wordt nu
al van elkaars expertise gebruik gemaakt.
Maar er is meer.
Dankzij een zorgvuldig voorraadbeheer kunnen beide partners gebruik maken van elkaar onderdelenvoorraad. En ook de occasions van beide bedrijven worden gezamenlijk aangeboden.

DEALER VAN HASPELTECHNIEK BV
Poelstra Perslucht is de Noordelijke dealer geworden van
Haspeltechniek BV. Zij hebben meer dan 1.300 soorten
haspels in het programma. Het is een van de meest vooraanstaande bedrijven op dat gebied in ons land. Zij bieden
haspels voor kabels, lucht, water, olie, koelvloeistof, vet,
gas en tal van andere toepassingen. Vooral de luchthaspels vormen een prima aanvulling op de activiteiten van
Poelstra Perslucht.

De haspels die geleverd kunnen worden zijn niet alleen veelzijdig, ergonomisch, doelmatig en veilig, ze zijn ook nog eens praktisch onverwoestbaar.
De haspels kunnen zowel hand- en veerbediend worden, als elektrisch en
hydraulisch bediend. Ook is er een aparte RVS-lijn, speciaal bestemd voor
de voedingsmiddelenindustrie. Haspels zijn ideaal om losliggende kabels of
slangen op de werkplek te voorkomen. Immers, dat komt de veiligheid, de
productiviteit en de duurzaamheid ten goede. Een zorgvuldig uitgekozen
haspel en locatie verbeteren de veiligheid op en rond de werkplek.

HOFLAND DELTAFLEX INVESTEERT
IN NIEUW PERSLUCHTSYSTEEM
Hofland Deltaflex Rubbertechniek in Leek gaat verhuizen naar een nieuwe pand aan de Feithsweg in Tolbert.
Poelstra Perslucht gaat voor die nieuwe locatie een compleet persluchtsysteem leveren. Dit persluchtsysteem is noodzakelijk voor de verschillende productiemethodes die Hofland Deltaflex hanteert. Waaronder
injectie- en compressiepersen, vulkanisatie en extrusie, maar ook stansen, lijmen, snijden, boren en andere
technieken.
Poelstra Perslucht heeft hier gekozen voor 2 communicerende schroefcompressoren. Die tezamen 1
compleet persluchtsysteem vormen. Waardoor
de capaciteit voortdurend constant en op een
hoog niveau blijft. Een zo hoog mogelijk rendement
bij een zo laag mogelijk energieverbruik. Naast 2
compressoren worden ook een druktank, een
droger, filters en al het leidingwerk geleverd.

TE KOOP: COMPRESSORS MET ERVARING

TE KOOP

Wie, zoals wij, regelmatig nieuwe compressors verkoopt en plaatst, heeft
regelmatig een tweedehandsje in de aanbieding, Wij hebben voortdurend
gebruikte compressors staan. In alle soorten en maten. Voor de meest
uiteenlopende toepassingen. Dus, zoekt u een goed nagekeken exemplaar
met ervaring? Ook dan bent u bij ons aan het goede adres.
Meer informatie?
Bewoon even bellen
met Bert: 06 20 36 50 69

