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uit het bedrijfsleven - vie des entreprises

Service verhoging bij WSB 
In verband met de groei van WSB en 

om de exclusieve service van WSB 

Finishing Equipment te blijven garan-

deren is het service team de afgelopen 

maanden versterkt met vier specia-

listen op het vakgebied van Product  

Services. Het technische team van 

WSB, bestaande uit tien WSB mede-

werkers en tien outsource relaties, 

zorgt ervoor dat de producten juist blij-

ven functioneren en perfect zijn afge-

steld. Hierdoor kan de klant efficiënt en 

kostenbesparend blijven werken. Het 

technische team van WSB is in staat 

om in een kort tijdbestek interventies 

uit te voeren en ervoor te zorgen dat 

alles tot in de puntjes verzorgd is. 

Service en onderhoud zijn twee 

belangrijke factoren die de WSB pro-

ducten ten goede komen. Door een 

juist onderhoud en regelmatige service 

voorkomt de klant storingen en draagt 

het bij aan een langere levensduur 

van het apparaat. WSB heeft zowel in 

Wolvertem (BE) als in Utrecht (NLD) 

een technische dienst voor reparaties. 

Daarnaast verzorgt WSB ook mobiele 

service bij de klant op locatie. Alle 

interventies worden binnen 24 uur in 

behandeling genomen en met de unie-

ke servicecontracten van WSB bent u 

verzekerd van kwaliteit. 

WSB Finishing Equipment blijft continu 

op zoek naar verbeteringen in het ser-

viceproces om de klant steeds verder 

te ontzorgen. Hierdoor zijn we blijvend 

opzoek naar goede outsources die 

ons team kunnen versterken. Op de 

website van WSB Finishing Equipment 

staan deze continue vacatures. 

Voor meer informatie:

WSB Finishing  

Equipment

Janneke Hallema

 Coating Thickness  Material Analysis    Microhardness   Material Testing

Neem gerust contact op. Wij helpen u graag met uw meetopgaven.

HELMUT FISCHER Meettechniek B.V.      +31 (0)40 2482255      info@helmutfischer.nl

www.helmutfischer.nl

Flexibele en robuuste instapmodellen voor snelle en eenvoudige laagdiktemeting 
en materiaalanalyse

Simpel, robuust, precies en degelijk

Zeer goede herhaalbaarheid

Snelle, eenvoudige bediening en 
minimale kalibratie inspanning door 
excellente lange termijn stabiliteit

Kosten efficiënte röntgenfluorescentie 
toestellen voor het meten en analy-
seren van o.a. galvanisch aange-
brachte lagen

Niet destructieve legeringsanalyse 
van metalen

Praktisch ontwerp met vele opties

Voordelig, snel en niet destructiefstructief
FISCHERSCOPE® X-RAY XDL® SERIE

deststructief

Volgende bedrijven tonen alvast dat zij efficiënt, snel en 

kwalitatief werk of producten leveren op het gebied van 

coatings:

Agfa Labs * Airblast * Allo Industry * Almaplast * Alter Eco * Analis * 

BCA * Bekkers Metaalspuitwerken * Belgium Coatings * Belmeko * 

C&T Technics * Caldic * Chemetall * Citaku * CSB2 * CZL Tilburg * De 

Ploeg * D’Haene * Duthoo * Ecco Finishing * Ecovision * Elcometer 

* Erichsen * Estee Industries * Euromat * Glasbeek Finish * HaTwee 

* Haërtha * Helmut Fisher Meettechnieken * Inplasco * Kluthe * Koti 

Nabo * Labomat * Lakkerij Vandereyt * Libert Paints * Lithcote * Lou-

age & Wisselinck * Magistor * Materia Nova * Mavom * MFI * Nelco * 

Novasoft * Oerlikon Balzers * Omya * Overveld Coating * Oxyplast * 

Packo * Phibo Industries * PPG * Railtechniek van Herwijnen * Sima * 

Sirris * Sofel * Sodablast * Straaltechniek International * Technochim 

* Te Winkel Group * Thermoclean * TQC * UTS * Van Gils Groep * Van 

Os Duracoat * VIP Tools * Vito * Weert Groep * WSB * WVT * Zandle-

ven * Zinacor (lijst afgesloten dd. 31/12/2016)

Reserveer snel uw stand bij Mevrouw Ria van den Bogaert 

Alle informatie omtrent uw deelname vindt u op de website 

www.eurofinish.be.
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