GRIMBERGEN: CONSTRUCTIVE PARTNER

Productoptimalisatie
en procesoptimalisatie

Constructive partner

wordt de best passende oplossing gerealiseerd. Na de
inbedrijfstelling verzorgt Grimbergen training en opleiding
van medewerkers. Ook beheer en onderhoud behoren tot de
core-business.

Adviseur in totaaloplossingen
Aan de basis van de activiteiten van Grimbergen staat
diepgaande kennis over het produceren van beton en betonnen
elementen met de daarbij behorende logistieke afhandeling.
Grimbergen is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren
van innovatieve, hoogwaardige totaaloplossingen voor productiebedrijven. Binnen de levenscyclus van een productiesysteem
vervult Grimbergen desgewenst ook de rol van technisch en/of
strategisch adviseur. In samenwerking met de opdrachtgever
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Complete productie inrichtingen
carousselsystemen en
langebaansystemen
Layout, productiemachines
en besturing

Meng-, doseer- en weegsystemen
Betoncentrales
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Constructief en veelzijdig bovendien
Grimbergen heeft deskundigheid en ervaring in huis op het
gebied van engineering, automatisering, productie, montage,
inbedrijfstelling en onderhoud van productiesystemen.
De onderneming combineert innovatieve engineering met
uitstekende productiefaciliteiten, van ontwikkeling tot en met
realisatie. Behalve een constructive partner maakt dit Grimbergen ook tot een veelzijdige partner, die flexibel kan inspelen op
de problematiek van haar opdrachtgevers.
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In de afgelopen 60 jaar bouwde Grimbergen een wereldwijde
reputatie op met het ontwerpen en bouwen van productieinrichtingen. Hoofdzakelijk voor de prefab betonindustrie maar
daarnaast ook oog hebbend voor productieorganisaties in het
algemeen. Immers, gecombineerde kennis en ervaring op het
gebied van ontwikkeling, ontwerp en realisatie van machines,
transport- en besturingssystemen is ook inzetbaar buiten de
betonindustrie.
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Realisatie Service en onderhoud
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Constructive partner betekent voor ons volledige ondersteuning
bieden aan onze opdrachtgevers om productiesystemen
optimaal te laten functioneren, dankzij innovatieve kwalitatief
hoogwaardige producten en oplossingen.
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Grimbergen levert totaaloplossingen voor hoogwaardige
productiesystemen in diverse industrieën. Van ontwerp
tot en met realisatie, waarbij opdrachtgevers vakkundig
advies krijgen en even vakkundig worden begeleid bij de
implementatie en het beheer van de productie-inrichting.

Producten en diensten
Voor een complete productie-inrichting maar ook voor ieder
afzonderlijk onderdeel daarvan levert Grimbergen:
-	Professionele advisering (eventueel samen met derden) om
tot een functioneel ontwerp te komen, wat naadloos aansluit
op de behoefte van de opdrachtgevers.
-	De uitwerking van functionele ontwerpen tot een productie
systeem met de gewenste prijs-kwaliteit verhouding.
-	Realisatie en installatie van productiesystemen.
-	Begeleiding, training, coaching bij ingebruikname en in bedrijf
houden van productiesystemen.
Zodra prestatie en behoefte niet meer met elkaar overeenstemmen zijn wij u graag weer van dienst om samen met u te
komen tot de best passende modernisering en systeeminnovaties.

Advies Ontwerp
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Specialisaties
-	Productie-inrichtingen voor de betonindustrie, bijvoorbeeld
ten behoeve van:
◆ 	Wand- en vloerelementen, dubbelwanden, sandwichpanelen
◆ Heipalen
◆	Dwarsliggers
◆	Keerwanden
-	Meng- doseer- weeginstallaties en ook recyclinginstallaties
voor de betonverwerkende industrie.
-	Bekistingssystemen, span- en ontspanvoorzieningen voor de
meest uiteenlopende elementen.
-	Logistieke oplossingen voor het transport en de handling van
materialen of producten, zoals uiteenlopende kraansystemen.
-	Het verlenen van service en onderhoud (met indien gewenst
een 24-uurs storingsdienst) aan de verschillende onderdelen
van uw productie-inrichting.
Modern en slagvaardig ondernemen
Naar de overtuiging van H.J. Grimbergen, in 1945 grondlegger
van de onderneming, zal de behoefte aan een constructive
partner altijd blijven bestaan. Ook in de 21-ste eeuw beantwoordt Grimbergen daaraan, door op moderne en slagvaardige
wijze tegemoet te komen aan de eisen en wensen van haar
opdrachtgevers.

Bekistingssystemen
Span- en ontspanvoorzieningen

Speciale handlings/transportsystemen

Constructive partner

H.J. Grimbergen b.v.
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Constructive partner

PRODUCTIEPRINCIPE LANGE BAAN

PRODUCTIEPRINCIPE CAROUSSEL

Constructive partner

Constructive partner

◆ Vloeren
◆ Heipalen

◆ Dwarsliggers

◆ Vloeren

◆ Palen/balken

◆W
 anden/
Architectonische elementen

◆ Reinigen tafels

◆ Randen robot

◆ Aanbrengen wapening

◆ Betonverdeler, wormen

◆ Inoliën tafels

◆ Plotten

◆ Aanbrengen inbouwdelen

◆ Betonverdeler, band

◆ Keerwanden

◆ Wanden

◆ Afwerken

◆ Wanden- en vloerenproductie

◆ Dwarsliggerproductie

◆ Schudden en/of trillen

◆ Transport

◆ Betontransport

◆ Betonverdeler

◆ Spanstation

◆ Rollenbaan

◆ Aftransport

◆ Lift

◆ Bekisting
◆ Afvoerlorry

◆ Zagen

◆ Draaistation

◆ Clipping

◆ Opslag tasveld

◆ Ontkisten

◆ Uitwassen elementen

◆ Toeslagstoffen en
cementopslag

◆ Betonmengers

◆ Besturing

◆ Transportsystemen

◆ Kleurstoffendosering

◆ Recycling

◆ Doseer- en
weegsystemen

◆ Vochtmeting en
waterdosering

◆ Hulpstofdosering

◆ Droogkamer

◆ Vervaardigen wapening

