Flexibel in staal

Samen met Moors sterker!

Denkend in
oplossingen

In ruim 30 jaar hebben wij een
servicepakket opgebouwd op
het gebied van accountancy,
belastingadvies en administraties.
Wij verzorgen dit voor kleine en grote,
regionale en internationale cliënten.

Martin Hommersom
(Partner)

Antonie Berends
(Partner)

Dieke Weers
(Senior Adviseur)

Al decennia lang ontwikkelen en ontwerpen onze
hardware en software engineers complete industriële
installaties en processen. Deze worden door onze
kundige vakmensen geïnstalleerd en geprogrammeerd.
Daar blijft het niet bij, want ook daarna staan onze
service engineers 24/7 gereed om bij problemen direct
in actie te komen. Ons doel: tevreden relaties waar we
vele jaren mee samenwerken.

(online) administraties

Onze missie:
• Verbinden van kennis en relaties
• Regionale betrokkenheid
• Vertrouwenspartner
• Persoonlijk contact
• Vakspecialisten
• Internationale service

Dat bewijst onze relatie met Moors Constructie en
Machinebouw Bergharen. Al meer dan veertig jaar
werken wij samen aan vele mooie en complexe
projecten. En daar zijn we heel trots op. Neem de proef
op de som en bel ons voor een afspraak.

www.kreston.com

Stephensonstraat 19, 4004 JA TIEL
Postbus 6007, 4000 HA TIEL
0344-621222
www.onzekennismetuverbonden.nl
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“Wij maken alles
wat je met staal
kan maken”
– directeur
Barry Moors

Blijven ontwikkelen
Moors Constructie en machinebouw Bergharen B.V. (MCB) produceert staalconstructies in alle maten en vormen. En voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Ooit begonnen wij als eenmanszaak en
inmiddels zijn we uitgegroeid tot een middelgroot bedrijf met 40
medewerkers. Moors is een echt familiebedrijf, met alweer een vierde generatie in het bedrijf. Dit zie je ook terug in onze bedrijfscultuur: platte, informele organisatie, korte lijnen en échte persoonlijke
aandacht voor de klant. Stabiliteit vinden wij ook belangrijk. De helft
van onze collega´s werkt al langer dan 25 jaar bij ons.

Van smeedhamer naar
computergestuurd
• In 1905 begint Moors als
dorpssmid
• In de jaren 50 richt Moors zich
ook op landbouwmechanisatie

Toekomst
Het verleden is belangrijk, maar de toekomst is nog belangrijker. Wij
zien een toename in turn-key projecten en dit is ook een echte specialiteit van ons geworden. Waar we altijd naar blijven streven is een nóg
hogere kwaliteit. Je blijven ontwikkelen is daarbij van belang. Net als
diversiteit en een totaalpakket, waardoor je voor elke uitdaging een
oplossing vindt. Dat we hier succesvol in zijn blijkt uit het feit dat we
steeds grotere opdrachtgevers tot onze klantenkring mogen rekenen.

• Overgang in de jaren 70 naar
het industriële bouwen
• Moors is vanaf de jaren 80
een voorloper op het gebied
van computergestuurde
productie, 3D tekenen en BIM

Liber Technische Dienstverlening levert gekwalificeerd personeel
voor o.a. de volgende branches:
• machinebouw • scheepsbouw • constructiebouw
NEN 4400-1 gecertificeerd

Barry Moors: ”Liber TD is een
prettige partner, en met hun goede
ondersteuning hebben we menig
project succesvol kunnen afronden.”

liber-td.com

Turn-key
Ontzorgen van de klant is het uitgangspunt bij turnkey projecten. Wij nemen al het werk uit handen.
Ook hebben wij een volledige afdeling engineering
in huis, inclusief 3D-Cad. Zo’n totaalpakket betekent
ook dat u met maar een partij te maken heeft. Wel zo
makkelijk. Wat we niet zelf kunnen, zoals specialistische elektra- of besturingstechniek, doen we samen
met onze partners. Indien gewenst, kunt u als klant
ook zelf bepaalde werkzaamheden regelen. Wij zijn
hier heel flexibel in.

Totaalpakket
Wij doen steeds meer construct & design. Als klant
dient u een eisenpakket in, bijvoorbeeld aan de hand
van een ontwerpstudio. Wij werken dit uit met onze
afdeling engineering en vervolgens zorgen wij voor de
technische uitvoering ervan. Hier krijgen wij dus veel
vrijheid in vanuit onze opdrachtgevers, maar het betekent tegelijkertijd dat wij veel verantwoordelijkheden
hebben. Alles moet kloppen, en daar is veel expertise,
ervaring en professionaliteit voor nodig. Bovendien
zijn er diverse certificeringen vereist om überhaupt
met zo´n project aan de slag te kunnen. Dit hebben
wij dus allemaal in huis.

Van ontwerp tot nazorg
• Ontwerpfase
• Project-engineering en begeleiding
• Sterkteberekeningen en productie
• Oppervlaktebehandeling
• (Speciaal) transport
• Montage door gecertificeerde monteurs en
inclusief hoogwerkers
• Projectafwikkeling (as built)
• Nazorg: periodieke inspecties en onderhoud

“Een goede voorbereiding is 90%
van het succes”
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Kwaliteitsnormen en
continuering
Wij zijn op meerdere vlakken gecertificeerd: EN 1090EXC3, EN ISO 3834-2, NEN EN ISO 9001 en VCA* (allen
onder NoBo TÜV).
Ook zijn wij een Erkend leerbedrijf. Wij vinden het
belangrijk om continu een verse aanwas van nieuwe
mensen in de branche te stimuleren. Een groot deel
van de leerlingen blijft bovendien na hun opleiding
werkzaam in ons bedrijf.

Machinebouw
Machinebouw is één van onze specialiteiten.
Voor verschillende industrieën kunnen wij van
alles verzorgen. Van het samenstellen van
machinebouw onderdelen, zoals grote wielkasten, machineframes of baseframes tot en met
de (cnc frees / draai-) bewerkingen ervan.

Groot in gewicht
Sterke punt van MCB is afmetingen en gewicht.
Tot wel 20 ton hijscapaciteit kunnen wij aan.

AncoferWaldram Steelplates bv is a subsidiary of Dillinger Hütte

Wij werken dan ook vaak aan grote opdrachten.
Voor de cementindustrie maken wij bijvoorbeeld
scheepslossers, inclusief allerlei componenten,
zoals kraanarmen, vacuümpompen, ketels en
meer. Ook in het vervaardigen van transportbanden en silo’s zijn wij zeer deskundig. Zit u in
de keramische industrie, dan kunt u ook bij ons
terecht. Wij produceren onder meer drogerijwagens en ovenwagens. Andere bedrijfstakken
waar wij in opereren zijn de scheepsindustrie
en offshore. Ook voor die industrieën voeren wij
diverse opdrachten uit.

Competitive
CompetenCe in
steel plates and
flame Cutting

over 40,000 tons of
quality plates in stoCk

T +31(0)162 49 15 00 – E sales@aws.dillinger.biz – www.ancoferwaldram.com

Apollostraat 10
5047 TV Tilburg
Nederland

Tel. +31 (0)13-5711911
verkoop@bressers.nl
www.bressers.nl
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Ketels,
schoorstenen
en leidingen
Naast het produceren van grote afmetingen is een
ander sterk punt van ons dat we alles in eigen huis
kunnen fabriceren en bovendien het hele project
kunnen managen. Echte ontzorging dus. Van het
inmeten op locatie, het ontwerpen en uitwerken van
de tekeningen tot en met de uitvoering, nazorg én
onderhoud en inspectie.

Alle soorten en maten
Betrouwbaarheid en veiligheid zijn essentiële voorwaarden bij het produceren van ketels. Wij bouwen
ketels onder PED-keur (Lloyds). Daardoor bent u ervan
verzekerd dat ze aan die voorwaarden voldoen. Allerlei
verschillende afmetingen zijn mogelijk. Tot een doorsnede van maar liefst 5,5 meter kunnen wij vervaardigen.
Schoorstenen behoren ook tot ons productenpakket.
Wij bouwen schoorstenen in verschillende soorten
staal, zoals cortenstaal, hoge sterkte staal en rvs. Tot
80 meter vrijstaand. Bij MCB hebben wij hier speciale
software voor om het door te kunnen rekenen volgens
de NEN-EN 1993 en NEN-EN 13084 norm. Dit is allesomvattend. Bijvoorbeeld welke krachten komen erop,
wat moet de wanddikte zijn, wat is de windbestendigheid.
Voor verschillende typen klanten construeren wij ook
leidingwerken. Bijvoorbeeld voor de keramische of
procesindustrie, zoals de cementindustrie. De luchttechnische leidingen hebben een doorsnede tot 2,5m.
Ook hierbij kunnen wij dus grote maten aan.

Truck Service Bergharen

‘Totale Service & Betrouwbaarheid’
• Onderhoud en reparatie van alle merken trucks, trailers en lichte bedrijfsauto’s
• APK trucks, trailers en lichte bedrijfsauto’s
• Verkoop van trucks, trailers en autolaadkranen
• Complete service en onderhoud van brandweervoertuigen
• Tachograafservice
• Laadklep en kraankeuringen
Erkend lid van de BOVAG.
Grotestraat 36, 6617 AJ Bergharen. Tel.nr.:0487-539195.
www.truckservicebergharen.nl

Loohorst 7
7207 BL Zutphen
T 0575 - 54 37 98
info@hoogwerken.nl
www.hoogwerken.nl

Wat doen we zoal?
Rail-infra werkzaamheden omvatten onder
meer stationsbouw, liftschachten en traversen. GWW is heel breed. U kunt denken
aan bruggenbouw, geluidsschermen, zware
leuningwerken, industriële trappen, vluchtdeuren en nog meer. Qua afmetingen en
complexiteit kunnen we alles aan. We hebben een eigen transporttak in huis, die tot 20
meter kan vervoeren. Aanvullend maken we
gebruik van de transportdiensten van onze
partner Jenniskens Kraanverhuur.

Rail-infra en GWW-infra
Voor diverse rail- en GWW-infra projecten worden
wij ingezet. Vaak in samenwerking met andere grote
partijen. Dit zijn vaak grote opdrachten die een grondig voorbereidingstraject vergen en waar je zonder
referenties überhaupt al niet door de voorselectie
komt. Hierbij komt onze ruime ervaring en expertise
dus goed van pas.

Te moeilijk? Niet voor ons!
Een hoge kwaliteitsnorm is een eerste vereiste. Onze
afdeling Construct & Design en Engineering weten
welke hoge eisen aan dit soort projecten worden
gesteld, en kunnen daar adequaat op inspelen. Dit zijn
namelijk geen doorsnee projecten. Het zijn vaak bouw-

werken met een architectonisch en technisch hoge
moeilijkheidsgraad. Wij schrikken daar echter niet van.
Sterker nog… daar voelen wij ons op ons gemak bij.

Kwaliteitswaarborg en
flexibiliteit
De volgende stap -in het vaak langdurige project- is het
correct kunnen volgen van de processen en kwaliteitsborging. Je moet namelijk overal controle op uitvoeren
én dat ook kunnen aantonen. Daarnaast is een strakke, waterdichte, maar tegelijkertijd ook flexibele planning essentieel. Er moet bovendien zo weinig mogelijk
hinder worden ondervonden. Immers, de trein moet
kunnen blijven rijden…!
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Utiliteitsbouw
Wij bouwen diverse staalconstructies voor bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen, bedrijfspanden, of kantoren. Projecten tot 1000 ton zijn
hierbij geen probleem.

Niet standaard
In de meeste gevallen zijn de utiliteitsprojecten
geen recht-toe-recht-aan werk. De architectonische en technische complexiteit is vaak een

uitdaging, maar een die wij graag aangaan. Hier
zit namelijk onze meerwaarde. Onze specialisten en materieel zijn ingesteld om ook niet-standaard opdrachten aan te kunnen. In combinatie
met onze moderne, geavanceerde machines en
onze korte lijnen kunnen wij snelle doorlooptijden garanderen, en ook snel schakelen en
handelen. Als klant wordt u volledig ontzorgd en
heeft u daarnaast de mogelijkheid tot aanvullende diensten. Denk aan dak-, wand- of gevelbeplating, ramen, deuren en nog veel meer. Alles
is mogelijk.

Halffabrikaten
Met betrekking tot halffabrikaten zijn er echt
talloze mogelijkheden bij Moors. Op onze
modernste machines produceren wij van alles.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Productie mogelijkheden voor halffabricaten:
• Fiber lasersnijden
• Plasma snijden
• CNC zaag/boor straat
• CNC kanten
• CNC vertikaalbewerkingscentre
• CNC draaien
• Robot lassen
• OP-lassen
• Walsen

Gewoon… voor goed personeel

www.cekaflex.nl

Werving & Selectie - Uitzenden - Payrolling
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Conserveringen
Samen met onze partner MCB Conserveringen leveren wij hoogwaardige conservering voor geleverde
producten. Zij zijn gespecialiseerd in meerlaag systemen zoals bijvoorbeeld C5M verfsysteem. Doordat

deze partner op ons eigen terrein gevestigd is, zijn de
werkzaamheden tussen beide bedrijven uitstekend te
combineren. Voor u als klant levert het veel efficiëntie
op en wij kunnen snel handelen.

MCB CONSERVERINGEN BV PROFESSIONALS IN HET STRALEN EN COATEN VAN STAAL!

Stralen en conserveren constructiestaal in shop

Applicatie coatingssyteem 50 spuisluisdeuren
op locatie

Applicatie van brandvertragende coating

Applicatie tankcoating op locatie

Renovatie kunstwerken A50

Overkapping geproduceerd en gecoat voor
Station Nijmegen (Goffert)
In shop gestraald en gecoat

In shop Bergharen gestraald en 1ste laag
aangebracht en op locatie Arnhem de 2de
en 3e laag aangebracht

Het stralen en coaten van afmeerpalen in shop

MCB Conserveringen BV, onderdeel van de Sealteq group, houdt zich bezig
met de meest uiteenlopende straal- en coatingtechnieken voor staal. Dit kunnen
wij uitvoeren in onze eigen straal- en coatinghallen in Bergharen, Schoonebeek
of Bergum maar ook op locatie.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen of bekijk onze website
www.sealteq.com.

onderdeel van

MCB Conserveringen BV • ’t Blok 3 • 6617 KM Bergharen • T 0487-532193 • E info@mcbconserveringen.nl

Breekwagen 6
6617 KC, Bergharen
Tel: (0487) 53 14 87

Kansrijke
ontwikkelingen delen

waardoor u op
voorsprong blijft.

Rabo Kennis App
Met de Rabo Kennis App bent u als ondernemer snel en gemakkelijk op de hoogte van
wat er speelt in uw branche. Deze app is ontwikkeld om kennis met u te delen en
creëren, zodat u kunt inspelen op de trends en ontwikkelingen in uw branche.

Rabobank.nl/kennis
Een aandeel in elkaar

Concept: JS Media Tools A/S • 62993 • www.jsnederland.nl

E-mail: info@moors.nl
www.moors.nl

