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Geachte heer/mevrouw,
komende week zijn de “Betonvakdagen” in Gorinchem, een goede gelegenheid om op de hoogte te blijven van de
laatste ontwikkelingen in de betonindustrie. Dit jaar zal KEMP voor het eerst aanwezig zijn op deze beurs. Wij
verheugen ons op uw komst en als het goed is heeft u inmiddels via de beursorganisatie een uitnodiging voor deze
beurs ontvangen. Indien u geen kaart heeft ontvangen kunt u bij de balie van de beurs deze nieuwsbrief inwisselen
tegen een toegangsbewijs voor 2 personen. Tijdens de beurs zullen wij ons presenteren op alle disciplines waarin
KEMP actief is onder de slogan “van plan tot productie”.
Die slogan maken wij waar door middel
van al onze activiteiten.
Wij helpen bedrijven bij het kiezen en
ontwikkelen van nieuwe locaties. Dat
begint met het onderzoeken van en indien
mogelijk passend maken binnen de
geldende bestemmingsplannen.
Ook het opstellen en begeleiden van
bouw- en milieuvergunningen behoort tot
onze dagelijkse werkzaamheden.
Verder in deze nieuwsbrief kunt u lezen
dat wij niet alleen in Nederland, maar ook
in Duitsland dit soort trajecten begeleiden.
Ook voor de technische realisatie van
onder andere betonmortel- en droge
mortel installaties bent u bij KEMP aan het
juiste adres.
Het basisontwerp komt in nauwe
samenwerking met de opdrachtgever tot stand, vervolgens zorgen wij voor maatwerk bij het projectmanagement.
Ook tijdens de productiefase kunnen wij u ondersteunen:
• Optimaliseren van de productie (verhogen beschikbaarheid en of capaciteit)
• Opzetten van een adequaat onderhoudsplan
Tijdens een persoonlijk gesprek kunnen wij u uitgebreid informeren over lopende en gerealiseerde projecten.
Op de beurs tonen wij ook een voorbeeld van een besturingskast voor bouwsilo’s zoals die in grote aantallen worden
toegepast in de droge mortel industrie. Op verzoek van klanten leveren wij kasten volgens klantenwens.
Er zijn verschillende redenen dat men kiest voor maatwerk:
• Eigen keuze voor componenten mogelijk
• Keuzemogelijkheid voor eigen functionaliteit
 1 fase voeding voor een 4 kW motor (vol vermogen)
 Omschakelbaar van 3 x 230 naar 3 x 400 V (toegepast in België)
• Korte levertijden
Door te investeren in een kwalitatief goede kast, reduceert men het aantal storingen. Dat levert een hogere
beschikbaarheid van de installatie op, dat betekent een “win-win” situatie voor mortelproducent en gebruiker.
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Al vele jaren produceert Sierbeton Industrie Markelo (S.I.M. BV)
betonproducten voor diverse markten, waaronder betonvloerplaten die
zowel in het binnen als ook in het buitenland hun afzet vinden .
Het bedrijf is een familiebedrijf en heeft dit jaar een complete automatisering/
modernisering van de installatie ter hand genomen welke zich momenteel in
de testfase bevindt. Het project is in eigen beheer door S.I.M. BV ontworpen
en gerealiseerd.
In het laatste stadium van het project heeft KEMP haar bijdrage geleverd met
het leveren van onderdelen voor de aanwezige cementsilo’s en het
ondersteunen van de elektrotechnische montage. Deze week zal de
productie weer volledig zijn opgestart, maar plannen voor verdere
automatisering zijn er al.
Blijven innoveren is het credo van de firma en wij onderschijven dat van
harte.

Samen met onze Duitse partner
hebben wij van een producent van
grondstoffen in het gebied
Heidenhein een opdracht ontvangen
voor het opstellen van een
milieuvergunning aanvraag, nodig
voor de modernisering van hun
breker en classificatie installatie.
De milieu aanvraag (“BImSchG”
hetgeen staat voor Bundes
Immissionsschutzgesetz) is door
ons opgesteld en ingediend.
In het vervolg op de vergunning
aanvraag zijn wij ook gevraagd om
voor dit project de technische
inkoop specificatie op te stellen.
Deze specificatie zal worden gebruikt voor het verkrijgen van turn-key aanbiedingen voor de realisatie van dit project.
KEMP bewijst in samenwerking met haar partners dat landsgrenzen geen belemmering meer vormen.
Heeft u interesse voor het ontplooien van activiteiten in Duitsland dan is KEMP graag uw kandidaat.
Meer productie door doelgerichter onderhoud, is de
manier om onderhoud betaalbaar te maken. Om die
reden hebben wij ons onderhoudsmanagement pakket
BOPV5 uitgebreid met een koppeling aan OEE
software.
OEE software geeft u inzicht in de prestaties van uw
productie installaties en tevens inzicht in redenen van
stilstand van uw individuele machines.
Tussen de beide pakketen worden essentiële
gegevens uitgewisseld waardoor de afdelingen
productie en onderhoud elkaar gaan helpen en
daarmee versterken.
Naast de software kunnen wij u ook begeleiden bij het
implementeren van de OEE methodiek in uw bedrijf.
Maak een vrijblijvende afspraak en eventueel kunnen
wij door middel van een “quick scan” uw
verbeteringspotentieel inzichtelijk maken.
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Vol automatische OEE registratie en productie voortgangsregistratie.

Geïnteresseerd in onze activiteiten? Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak (074-2914023) of bezoek ons op
de “Betonvakdagen” te Gorinchem.
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