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U WEET ALS GEEN ANDER WAT NODIG IS VOOR UW PROCES. WIJ  WETEN ALS GEEN ANDER

HOE WE DE DAARVOOR VEREISTE MACHINES, INSTALLATIES OF SYSTEMEN MOETEN

PRODUCEREN. OP BASIS VAN UW WENSEN EN SPECIFICATIES BIEDEN WE EEN TOTAAL-

OPLOSSING AAN, DIE ZOWEL ONTWERP EN ENGINEERING ALS BOUW, INSTALLATIE EN

ONDERHOUD OMVAT. OOK ZI JN OPLOSSINGEN MOGELI JK DIE BI JVOORBEELD ALLEEN

BOUW EN INSTALLATIE OMVATTEN, OF DIE ZICH TOT HET CASCO BEPERKEN.

VDL Systems



Hoge kwaliteit beschouwen wij als een standaard. Inventiviteit, flexibiliteit en leverbetrouwbaar-

heid zijn onze sterke punten. Met onze know-how en ervaring voegen we waarde toe aan uw

ontwerp of tekening. Het resultaat is altijd dat we de productieprocessen van fabrikanten

praktisch optimaliseren. Al doende hebben we bijzondere kennis opgebouwd op zeer uiteen-

lopende terreinen Die kennis en kunde komt uiteindelijk ten goede aan alle opdrachtgevers.

BREED GEORIËNTEERD

VDL Systems bouwt zowel compleet werkende machines, installaties en interne transport-

systemen als modules.We zijn in vele branches actief, maar hebben inmiddels diverse specialisaties

ontwikkeld, bijvoorbeeld in interne transportstromen en in hoogwaardige installaties voor food,

chemie en farmacie. Daarnaast worden we om onze expertise in roestvrijstaal en aluminium

regelmatig uitgenodigd voor speciale projecten. Vaak betreft dit complexe, bouwgerelateerde

zaken, waarbij mechanica en rvs gecombineerd moeten worden.



ENKELSTUKS EN SERIES 

Hoogwaardige procesinstallaties worden

zowel in roestvrijstaal als in aluminium

uitgevoerd. Veel producten bouwen we

als enkelstuks. Daarnaast bouwen we pro-

ducten in kleine en middelgrote series.

Doordat we het totale traject in eigen

huis uitvoeren, inclusief plaatbewerking,

verspanen, lassen, montage en keramisch

stralen, hebben we een uitstekende con-

trole over de doorlooptijd. Daardoor

dragen we bij aan een minimale time-to-

market. Onze service-afdeling installeert

en onderhoudt in opdracht van onze

klanten diverse systemen in West-Europa.



PROJECTMATIG WERKEN

Voor een aantal opdrachtgevers werken

we uitsluitend projectmatig. Zij hebben

het idee, wij de vakmensen om dat idee

om te zetten in een oplossing die praktisch

en budgettair haalbaar is. Die oplossingen

kunnen we ontwerpen,engineeren,bouwen,

installeren en onderhouden. Als leveran-

ciers van speciale totaaloplossingen hebben

we ruime ervaring opgebouwd in project-

matig denken, calculeren en organiseren.

In samenwerking met de gespecialiseerde

zusterbedrijven binnen de VDL Groep

voeren we ook projecten turnkey uit.

PROFIEL

• Totaaloplossingen in machinebouw en interne transportsystemen

• Efficiënt projectmanagement

• Enkelstuks, prototypes, nulseries

• Kleine series

• Plaatbewerken

• Verspanen

• Lassen

• Montage

• Eigen straalcabine



VDL Groep
VDL Systems is onderdeel van de VDL Groep, een internationale onderneming met circa

7.300 medewerk(st)ers, verspreid over 75 werkmaatschappijen in 14 landen. De kracht van

de samenwerking binnen de VDL Groep biedt opdrachtgevers en andere relaties van VDL

Systems extra zekerheid over de continuïteit. Bovendien kan VDL Systems door samenwerking

met zusterbedrijven componenten in combinatie leveren en kan er altijd een beroep gedaan

worden op de binnen de VDL Groep verzamelde expertise en capaciteit.

VDL Systems behoort tot de sector toeleveringsbedrijven. Op het terrein van de toe-

leveringen is VDL toonaangevend in metaalbewerking, kunststofverwerking, modulebouw

en oppervlaktebehandeling.

De andere sectoren omvatten bussen en eindproducten. De sector bussen bestaat uit

touringcars, chassis modules, openbaarvervoerbussen en mini- & midibussen. De sector

eindproducten omvat veersystemen voor de automotive industrie, productieautomatiserings-

systemen, warmte-, koel- en luchttechnische installaties, installaties voor de olie, gas en

petrochemische industrie, zonnebanken en dakkoffers, systemen voor de agrarische sector,

sigaren- en verpakkingsmachines, containerhandlingsystemen, medische systemen en

productiesystemen voor optische media.
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