ENGINEERING
MACHINEBOUW
TRANSPORTSYSTEMEN

Let’s create

Wij zijn VGI-Promatec. Wij ondersteunen OEM-ers bij
de ontwikkeling van machines. Dat doen we -om te
beginnen- door gebruik te maken van onze jarenlange
kennis en ervaring op het gebied van product handling.
Mede daardoor vinden wij altijd een passend antwoord
op vraagstukken betreffende uw product. Dit kan zijn in
de ontwikkelfase, maar ook in de andere fases bij de
totstandkoming van uw machine. Bij alles wat we doen
ligt de nadruk op samen creëren. Dat doen we met onze
klanten, maar ook met de andere bedrijven binnen de
VGI-groep.
Naast het ontwikkelen van nieuwe machines bieden
wij onze klanten de mogelijkheid om gebruik te maken
van reeds door ons ontwikkelde systemen of producten.
Wij hebben namelijk in de loop der jaren een divers en
efficiënt productgamma opgebouwd. Producten die de
ongekende mogelijkheden van VGI-Promatec nog eens
extra onderstrepen.
VGI-Promatec | PRODUCT HANDLING

Elevatoren
Separatoren
Transfer systemen
Roestvast stalen banden
Mesbanden
Weegbanden

DIT IS VGI-PROMATEC
Focus op efficiëntie en kostenbesparing
Jarenlange kennis en ervaring op

het gebied van handling systems /
transportsystemen

Projectpartner van engineering tot

Engineering

Binnen onze bedrijf vertalen wij elke vraag naar

een optimaal ontwerp. Wij bedenken en ontwerpen

oplossingen voor met name de voedingsmiddelen

industrie. Gebruikmakend van de meest recente

3D CAD programma’s, Inventor en SolidWorks, zijn
onze engineers in staat om in korte doorlooptijden

het engineeringstraject af te ronden. Door stan-

daardisatie en parametrische structuren werken we

technische realisatie, oplevering en

hierin zeer efficiënt.

Altijd snelle response

Machinebouw

(proces)optimalisatie.

Korte doorlooptijden
Specialist in roestvast staal
Als onderdeel van de VGI-Groep
daadkrachtig en slagvaardig

Samen met onze klanten ontwerpen, vervaar-

digen en installeren wij complete machines en

productielijnen voor zowel de foodindustrie als de
non-food-industrie.

Transportsystemen

Wij hebben een ruime ervaring in het ontwerpen,

vervaardigen en installeren van systemen voor het
horizontaal of verticaal transporteren van uw product.

Door onze ervaring met een grote verscheidenheid

aan producten hebben wij voor elk transportprobleem een oplossing. Onze transportsystemen
worden wereldwijd naar volle tevredenheid van onze
klanten ingezet in diverse industrieën.
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