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Ambt Delden, 24 september 2011 

 
            
 
 
Dit jaar zijn we voor het tweede jaar aanwezig op de Beton vakdagen. Tijdens de 3 beursdagen willen wij u graag 
informeren over onze diensten, maar met name over onze producten en die van onze partners. 
 
MBA instruments GmbH 
Sinds 1 januari 2011 heeft KEMP de vertegenwoordiging van MBA instruments GmbH voor de BENELUX. 
 
MBA is in 2008 ontstaan uit een verzelfstandiging 
vanuit SICK. Het ging daarbij in eerste instantie om 
draaivleugel schakelaars, voorheen bekend onder de 
merknaam MAIHAK. MBA staat dan ook voor Maihak 
Behälter Anzeiger. 
 
Anno 2011 is MBA Instruments een totaal aanbieder  
voor wat betreft niveau schakelaars en metingen, voor 
de Beton industrie in het bijzonder en de bulkindustrie 
in het algemeen. 
 
Naast de vertrouwde robuuste draaivleugel 
schakelaars tonen wij u de revolutionaire trilvleugel 
niveau schakelaar en de radar niveaumetingen. 
 

Kom naar stand 145 en overtuig u van de hoge 

kwaliteit van dit Duitse merk. 
 
 
Besturingskast voor Mortelmengers 
Dat goede kwaliteit niet alleen uit Duitsland komt bewijzen wij met onze besturingskasten voor mortelmengers (WAM 
WETMIX V05). Afgelopen maand hebben wij de tweede serie van 30 stuks, sinds de beurs van vorig jaar, geleverd 
aan het Bouwcentrum van André Celis te Lubbeek in België. 

 
De kast is geheel ontworpen conform de specificatie van André Celis, daarnaast zijn 
een aantal verbeteringen uitgevoerd waardoor de besturing nog beter aansluit bij de 
dagelijkse praktijk: 

- Gegalvaniseerd draagframe 
- Automatische draairichting bepaling 

 
Met name deze laatste optie voorkomt een hoop schade aan de mortelmengers, 
waardoor de meerkosten ruimschoots opwegen tegen de schade die een verkeerde 
draairichting van de menger met zich mee brengt. 
 
Ook behoefte aan een stukje maatwerk?  
Kom bij ons langs en laten wij samen naar uw wensen kijken.  

 



 

 

 

 
Polyurethaan leidingen 
In de beton industrie weet men hoe snel materialen kunnen slijten. De 
beton industrie staat ook vooraan bij het toepassen van slijtvaste 
kunststoffen zoals Polyurethaan. Naast het spuiten van Polyurethaan op 
wanden van bunkers of weegschalen wordt Polyurethaan met succes 
toegepast bij leidingen. Slijtvaste bochten van Polyurethaan worden 
steeds vaker ingezet in leidingen voor pneumatisch transport. KEMP 
levert hiervoor onder andere de standaard bochten van WAM. Daarnaast 
zijn wij in samenwerking met leveranciers bezig met het ontwikkelen van 
nieuwe producten geheel op basis van maatwerk. 
Laat u informeren over de mogelijkheden en kom naar onze stand (145). 
 
 
 
Vochtmeetsystemen 
Al vele jaren levert de firma Franz Ludwig systemen voor vochtmeting in 
onder andere de betonindustrie: 

• Water doseersysteem 

• Bouwwerk sensoren voor langtijd vochtmeting 

• Draagbaar vochtmeetsysteem voor laboratorium en productie 

• Super slijtvaste temperatuursensor voor meng- en bulkgoederen 
 
De heer Andreas Ludwig is enkele dagen op onze stand aanwezig. Als u 
behoefte heeft aan informatie uit eerste hand, stuur dan een email  
(m.broekkamp@kemp-bv.nl), met vermelding van de dag dat u naar de 
beurs komt, naar onze binnendienst medewerkster Monique Broekkamp.   
 
 
 
Projecten 
Naast de levering van producten kent u onze organisatie van het leveren van diensten. 
Wij maken onze slogan “van plan tot productie” waar, zeker ook gezien de opdrachten die wij de afgelopen 
zomerperiode hebben mogen ontvangen: 

• Aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen Betoncentrale 

• Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van 2 industriële installaties 

• Begeleiden verplaatsing van een complete Droge Mortel Centrale 

• Modernisering en optimalisatie van een lijmmortel productie installatie 

• Optimaliseren en verhogen van de productie van Houtskool (26.000 naar 30.000 Ton per jaar) 

• Opzetten van onderhoudssysteem voor 2 Droge Mortel installaties 
 
Voor dit laatste onderwerp maken wij gebruik van de MMC-Timesaver

®
 methode, ontwikkelt door één van onze 

partners. Investeringen in onderhoudsmethoden loont altijd, maar zeker momenteel nu het economisch minder gaat. 
 
Wij zouden uw komst naar de beurs waarderen en hopen dat we het in een persoonlijk gesprek kunnen hebben over 
zaken die in uw bedrijf of situatie spelen. 
 
Stand bezetting: 
 
Dinsdag 27 september  - Jacqueline Kruse, Frans Kruse 
Woensdag 28 september - Damon Haghbayan, Frans Kruse 
Donderdag 29 september - Monique Broekkamp, Frans Kruse 
 
Tot volgende week op stand 145. 
 
 
Frans Kruse 
Directeur 


