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Kracht door samenwerking

VDL Industrial Products
Alleen het b este is goed genoeg voor uw organisatie. Daa rom nodi g e n w i j va n

VDL In dustr ial Products u uit voor een nad ere kenn i sma ki ng met o n s b ed r ij f ,

waarbij een hoge kw aliteit va n advi es, producten en service voorop st aa n . O m dat

u waarde h echt aan b etrouw b are kw aliteit, of het nu om b rand- e n e xplo si e -

beveiliging va n industriële processen gaat, of om componenten vo o r a fzui g -

ins tallaties en stortgoedb ehandelingen. U w eet al s geen ander dat di e k w alit e i t

l o o n t . E e n la n g e r e l e v e n s d u u r e n m i n d e r , e e n v o u di g e r o n d e r h o u d d r a g e n

c o n creet b i j aa n het rend ement van uw ond ernem ing.

VDL Industrial Products heeft haar wortels in twee werelden. We zijn al decennia een vooraanstaand adviseur over en producent/leverancier van componenten voor o.a. transport- en
afzuiginstallaties en de verwerking van bulkgoederen. Een deel van deze componenten is in eigen
huis ontwikkeld. We doelen met name op de roterende doorvalsluizen, die een begrip zijn in
tal van bedrijfstakken.
Tevens bieden we een compleet programma systemen en componenten voor brand- en explosiebeveiliging van industriële processen. Ook op dit terrein heeft de combinatie van professionele
advisering en producten met een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding reeds geruime tijd haar
waarde bewezen.
Co m p o n e n t e n v o or tot aalo ploss i ngen

Onze grote kracht ligt in het ontwikkelen en aanbieden van componenten voor totaaloplossingen.
Opdrachtgevers herkennen in onze adviseurs deskundige sparringpartners. Zij zetten hun kennis
en ervaring in om optimale, haalbare oplossingen te creëren. Dat loopt van een objectief advies
over mogelijkheden en wenselijkheden tot productie en installatie volgens afspraak. En natuurlijk
een snelle service die gericht is op de voortgang van uw productieproces. Inderdaad, VDL
Industrial Products ontwikkelt zich tot een one-stop-shop die op alle niveaus kwaliteit voorop
stelt. Dat betekent de zekerheid én het gemak van één aanspreekpunt.

Brand- en expl osieb eveili g i n g

Als het om de beveiliging van industriële
processen gaat, gaat het ook over de veiligheid van uw mensen en uw organisatie.
Dat besef bepaalt in hoge mate ons
denken en handelen. En omdat vrijwel
geen enkel systeem gelijk is, leveren onze
engineers vrijwel altijd maatwerk. Alleen
daardoor kunnen we compromisloos de
gewenste zekerheden aanbrengen. Zodat
we zwart-op-wit garant kunnen staan voor
de gekozen oplossing. Daarbij kiezen we
uitsluitend voor gecertificeerde, grondig
gekeurde materialen. Producten die zich in
de praktijk bewezen hebben. VDL Industrial
Products bouwt en vertrouwt uitsluitend
op gerenommeerde bedrijven, op partners
die wereldwijd actief zijn en die hun brede
kennis en ervaring samen met ons inzetten
voor uw organisatie.
VDL Industrial Products is actief op vijf
terreinen:
• explosie-onderdrukking
• explosie-ontlasting (venting)
• explosie-ontkoppeling
• explosiepreventie
• brandbeveiliging

Bu lkhan dling

De oorsprong van VDL Industrial Products ligt in de levering van installaties of onderdelen voor
het intern transport; de handling en de opslag van droge stoffen. Door jarenlange ervaring zijn we
inmiddels bekend in elke branche die met bulkhandling te maken heeft. Onze ervaren engineers
adviseren met kennis van zaken over elke gewenste oplossing voor het handelen en het opslaan
van droge stoffen.
Tot de componenten en systemen die VDL Industrial Products produceert en levert behoren:
buis- en verdeelsystemen, buiskoppelingen, draaipijpverdelers, doorvalsluizen, doorblaassluizen,
hogedrukventilatoren, schuifafsluiters, vlinderkleppen en wisselkleppen.

A fzuiging

VDL Industrial Products produceert als sinds
eind jaren ‘70 roterende doorvalsluizen
voor zeer diverse toepassingsgebieden.
De sluizen hebben een sterke ontwikkeling doorgemaakt. In de praktijk blijkt dat
de sluizen dankzij de eenvoudige, doordachte constructie onderhoudsvriendelijk
en dus economisch in het gebruik zijn,
zowel voor de installateur als voor de
eindgebruiker. De kwaliteit van de sluizen
is representatief voor de kwaliteit van de
overige componenten en systemen uit het
assortiment van VDL Industrial Products.
De eigen engineerafdeling adviseert en
ontwerpt desgewenst ook speciale uitvoeringen van producten, met inachtneming van uw eisen en wensen.
Tot de componenten en systemen die
VDL Industrial Products produceert
behoren: buissystemen, buiskoppelingen,
cyclonen en separatoren, ventilatoren en
geluiddempers, schuifafsluiters, flexibele
slangen, stofzuigsystemen en stofsluizen.

St erk in advi es

Een goede installatie begint met een goed advies. De engineers van VDL Industrial Products
bewijzen in de praktijk dat ze de eisen en wensen van installateurs en eindgebruikers
uitstekend kunnen vertalen in praktische oplossingen. Oplossingen waarin de hoge kwaliteit van materialen en onderdelen beslissend is. Daarmee is duurzaamheid gewaarborgd.
Omdat daarnaast gestuurd wordt op eenvoud van onderhoud, bent u er zeker van dat
onze oplossingen bijdragen aan het rendement van uw organisatie.

vdl industrial products in het kort

• Explosiebeveiliging
• Brandbeveiliging
• Bulkhandling
• Afzuiging
• Van advies tot en met oplevering
• Bewezen kennis en ervaring
• Productie deels in eigen huis
• Partner van uitsluitend
toonaangevende merken
• Componenten en systemen

VDL Groep
VDL Industrial Products is onderdeel van de VDL Groep, een internationale onderneming
met circa 7.500 medewerkers, verspreid over 77 werkmaatschappijen in 16 landen. De kracht
van de samenwerking binnen de VDL Groep biedt opdrachtgevers en andere relaties van
VDL Industrial Products extra zekerheid over de continuïteit.
VDL Industrial Products behoort tot de sector eindproducten. Deze sector omvat veersystemen
voor de automotive industrie, productieautomatiseringssystemen, warmte-, koel- en luchttechnische installaties, installaties voor de olie-, gas- en petrochemische industrie, zonnebanken
en dakkoffers, systemen voor de agrarische sector, explosiebeveiliging en bulkhandling, sigarenen verpakkingsmachines, containerhandlingsystemen, medische systemen en productiesystemen
voor optische media.
De andere sectoren omvatten toeleveringen en bussen. Op het terrein van de toeleveringen is
VDL toonaangevend in metaalbewerking, mechatronische systemen en modulebouw, kunststofverwerking en oppervlaktebehandeling. De sector bussen bestaat uit touringcars, chassis
modules, openbaarvervoerbussen, mini- & midibussen en gebruikte bussen.
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