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Veenstra Technology is een allround machinefabriek, gespecialiseerd in het ontwerp en
de vervaardiging van roerwerken en stortgoedtechnologie. Daarnaast is Veenstra uw
partner voor engineering, machinebouw en unieke machineonderdelen.

OVER ONS

Veenstra Technology onderscheidt een breed
pakket aan producten en diensten.

Iedere dag zijn de Veenstra medewerkers bezig om kwalitatief hoogwaardige
eindproducten te realiseren. De medewerkers in de fabriek en de medewerkers op kantoor
werken daartoe intensief samen.

Veenstra is gespecialiseerd in
machine- en apparatenbouw én het
ontwerpen/produceren van
machines en gereedschappen



De roerwerken van Veenstra Technology zijn internationaal bekend vanwege de robuuste
bouw en kwaliteit. De roerwerken zijn breed toepasbaar en worden volgens de strengste
kwaliteitsnormen vervaardigd uit hoogwaardige materialen.  Veenstra stelt uw roerwerk
samen, exact afgestemd op uw eisen.

ROERWERKEN

Robuuste roerwerken en
mixers van topkwaliteit

- Top-, side- en bottom entry roerwerken
- Kolommengers
- Portable mengers
- Roerelementen/propellers
- Diverse appendages
- Engineering roerwerken
- Repartie en revisie van roerwerken

Veenstra is u van dienst met een
uitgebreid roerwerkprogramma:



- Beladingsbalgen
- Fluïdisatiesystemen
- Airslides
- Positioneerders
- Mobiele beladers
- Doseerkleppen

- Schuifafsluiters
- Verdeelkleppen
- Cellenradsluizen
- BIG-BAG laadinstallaties
- Engineering bulksystemen
- Reparatie en revisie van bulkbeladingssystemen

BULKBELADINGS

Efficiënte beladingssystemen
toegespitst op uw situatie

SYSTEMEN

Veenstra Technology helpt u met
uw bulkbelading:

Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over een brede kennis
die bijdraagt aan het optimaliseren van uiteenlopende laadsituaties,
waaronder tankwagens, open voertuigen, wagons, schepen, loodsen
en containers.



MACHINEBOUW

Ook is het mogelijk om uw huidige machine bij Veenstra Technology te laten
aanpassen zodat deze aan uw toekomstige eisen kan voldoen. Samen met
Veenstra Technology krijgen uw machines (weer) een topconditie!

Of u nou geïnteresseerd bent in een complete machine of in een onderdeel,
wij staan voor u klaar. Door de jarenlange ervaring van onze vakmensen
garanderen wij u een hoogwaardig, volledig CE gemarkeerd eindproduct, dat
voldoet aan de machinerichtlijnen en de richtlijnen voor arbeidsmiddelen.

Voor het ontwikkelen en fabriceren van uw nieuwe machine bent u
bij Veenstra op het juiste adres. Vanaf het prototype tot aan het
eindproduct werken wij graag met u samen. 

Samen met Veenstra bouwt u
de beste machines



Wij bewerken diverse metalen en kunststoffen tot mechanische
onderdelen. Dit kunnen fijnmechanische onderdelen zijn, maar
ook zwaar industriële onderdelen.

Onze moderne CNC draaibanken en freesmachines kunnen tot wel 1000
producten per serie produceren, geheel afhankelijk van uw eisen en
wensen. Veenstra Technology verleent u de volgende diensten:

METAAL-
BEWERKING

- CNC draaien
- CNC freezen
- Conventioneel draaien
- Conventioneel frezen

Wij bieden onze klanten graag een
totaaloplossing. Ook wanneer snelheid een
vereiste is staan wij voor u klaar.

- Spiebaan steken
- Kotteren
- Lassen
- Stralen & conserveren

Veenstra verzorgt al uw
metaalbewerkingen



en diverse materialen tot mechanische
Dit kunnen fijn mechanische onderdelen
ok zwaar industriële onderdelen. Naast
en van metaal, kunnen wij ook diverse

unststoffen voor u bewerken.

Het engineering bureau van Veenstra Technology kan vanaf de eerste
fase van het ontwerpproces ingezet worden. Wij helpen u graag in het
proces om van uw idee een daadwerkelijk, hoogwaardig product te
maken. Uiteraard stellen wij in dit proces duidelijke kwaliteitseisen en u
kunt uitgaan van de hoogste eisen betreft veiligheid, bedrijfszekerheid,
functionaliteit, gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid. Dit geldt voor
alle machines en apparaten die wij engineeren.

Dankzij onze uitgebreide kennis en ervaring zijn de CE markering,
machinerichtlijn en de richtlijn arbeidsmiddelen berekend terrein voor
ons. Wij adviseren u hier graag over.

ENGINEERING
Veenstra; van idee tot
ontwerp tot eindproduct
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