In het hart van Nederland
Sinds het begin van deze eeuw is Andus Group gevestigd in Eindhoven. Doordat het concern sindsdien steeds
verder zijn vleugels heeft uitgeslagen, wordt Vianen vanwege de uitstekende bereikbaarheid de nieuwe
vestigingsplaats van het hoofdkantoor.
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Zes weken lang flink aanpoten
Zeeland Refinery op industriegebied Vlissingen-Oost is een van de vijf Nederlandse olieraffinaderijen. Zeven dagen per week wordt elk uur 1 miljoen
liter ruwe olie via een pijpleiding vanaf de Maasvlakte aangevoerd. Dat staat gelijk aan elke 2 minuten een vrachtwagen. Net voor de zomer stopte
deze aanvoer echter. Want de raffinaderij werd zes weken stilgelegd voor groot onderhoud. Gouda Vuurvast Services kreeg opdracht voor diverse
onderhoudswerkzaamheden waaronder het slopen en weer opbouwen van het ‘crude fornuis’ en de zwavelput. Zwaar werk onder hoge tijdsdruk.
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Samen verleggen wij de grenzen
Gouda Refractories, Gouda Vuurvast Services en FIB Industries behoren tot de top van de markt en zijn in
diverse segmenten marktleider. Overal ter wereld wordt gebruikgemaakt van de producten en kennis en
kunde van deze Andus-bedrijven. En hoewel de bedrijven zeer gewaardeerde klanten in Duitsland hebben, is
het aantal projecten in ons buurland eigenlijk beperkt. Daar komt echter verandering in! In juli 2014 is er een
gezamenlijk verkoopkantoor in Bochum geopend.
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Jeannette Beneke. Onder: Ruurd Schut.

Ambachtelijke uitstraling
in Zuid-Afrika
In 2012 werd in Zuid-Afrika zo’n 3 miljard(!) liter bier geconsumeerd. Daarmee klopt dit land tegen de deuren
van de top-10 van grootste biermarkten in de wereld aan en het zal niet lang duren of Zuid-Afrika staat stevig
in deze ranking. Recente cijfers geven namelijk aan dat het de snelst groeiende markt in de wereld is. FIB
Industries is zich daar zeer van bewust en heeft nu een prachtige eerste stap gezet op deze belangrijke markt
dankzij een opdracht van bierbrouwer SABMiller.
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Armada Rail is klaar voor de
toekomst
In Armada Rail is tientallen jaren van expertise en ervaring gebundeld op het gebied van producten voor de rail-inframarkt; van opzetpalen tot
bovenleidingcomponenten, van wielafspanningen tot kasten. Door de veranderende markt heeft Armada Rail in 2014 de organisatie aangepast.
Het bedrijf blijft zich profileren als gecertificeerd spoorspecialist, maar brengt de productie onder bij derden.
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Armada Janse: lean and mean
De vrije Europese markt is een groot goed. Het houdt je als ondernemer in ieder geval scherp. Want in vrijwel elk segment verschijnen
Oost-Europese aanbieders op de markt met vlijmscherpe prijzen. Het is ondoenlijk om daarin volledig mee te gaan. Toch dwingt dit je ertoe om
kritisch te blijven kijken naar je eigen organisatie. Dat je ervoor zorgt dat deze zo gestroomlijnd mogelijk is. En dat je duidelijk communiceert wat
je meerwaarde is. Precies datgene wat Armada Janse drijft.
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Vietnam … Goed bezig!

Van Voorden schroeft diameter op
Door de grote vraag naar olieproducten en het hoge prijsniveau, is het boren naar olie in de diepzee economisch aantrekkelijker geworden. Dat is niet
eenvoudig. Want waar de gemiddelde zeediepte van de Noordzee 95 meter bedraagt, liggen de olievelden voor de kust van Brazilië bijvoorbeeld op 5
kilometer diepte. Daar kan dus geen gebruik gemaakt worden van in de zeebodem verankerde olieplatforms. De oplossing? Drijvende platforms. Maar
hoe zorg je nou dat zo’n gevaarte, zelfs in een stevige storm, op z’n plaats blijft liggen? Juist! Met de schroeven van Van Voorden.
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zeven ton. Deze goudglimmende

Andustry news op terug.

kracht’ om te voorkomen dat het

schroeven te leveren. Inderdaad,

producten worden in serie gepro-

op drift gaat. Door middel van
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Andustry news IS
EEN U I T G A V E V A N A NDUS G R O U P
Andustry news verschijnt diverse malen
p e r j a a r. H e t b l a d b e o o g t z o w e l
werknemers als klanten en
toeleveranciers op de hoogte te
houden van ont wikkelingen binnen
Andus Group.
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