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UITLEESSCHERM STUURHUT

Verzamelde kennis, betrokkenheid, no-nonsense

In relatief korte tijd is Delmeco Group uitgegroeid tot een vooraanstaande

Door toe te treden tot de Delmeco Group heeft Delmeco Fishing Technology zijn

technische dienstverlener in heel Nederland en ver daarbuiten. Op het

marktpositie aanmerkelijk verstevigd. Delmeco Group heeft zich voor tal van on-

bedrijventerrein de Poel II in Goes heeft Delmeco Group eind 2008 nieuwe

dernemingen, organisaties en (semi)overheid ontwikkeld tot een onmisbare part-

huisvesting betrokken. In 2010 is daar de vestiging van Delmeco Fishing

ner. We zijn onder andere actief in de nucleaire-, voedingsmiddelenindustrie, re-

Technology in Colijnsplaat bij gekomen.

cycling- en procesindustrie, verpakkingsindustrie, visserij en de recreatiesector.
Delmeco Group is actief in advisering, projectbegeleiding, engineering, uitvoering,
Die unieke marktpositie hebben we verworven dankzij onze verzamelde kennis,

technische installaties, luchtbehandeling, machinebouw en industriële projecten

onze betrokkenheid en een werkwijze die we gerust no-nonsense durven noemen.

op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Ook brede kennis
uit tal van andere vakgebieden is binnen Delmeco aanwezig. Bouwkunde,
duurzame energie, (industriële) automatisering en software engineering rekenen
we evenzeer tot onze specialismen.
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Meesters in Techniek

Kwaliteit, vertrouwen en betrokkenheid

Samen met de Nederlandse visserijwereld werken aan een nieuwe toekomst.

Delmeco Fishing Technology beschikt over ruim 40 jaar ervaring en is met zijn

Dat is de ambitie van Delmeco Fishing Technology B.V., een doorstart van

machines voor de garnalenvisserij marktleider in West-Europa. Als innovatieve

Technisch Bureau en Machinefabriek Verburg-Holland als zelfstandige werk-

organisatie hebben we samen met andere partijen altijd voorop gelopen in

maatschappij van de overkoepelende Delmeco Group. Delmeco Fishing Tech-

de ontwikkeling van een multiwing met pulsmodules. De door ons uitgeruste

nology richt zich onder andere op het optimaliseren en verder in de markt

schepen boeken steeds zeer goede vangstresultaten. We zijn trots op de kwali-

zetten van bestaande pulstechnieken, een duurzame vangstmethode die winst

teit van onze producten. Eveneens als het vertrouwen dat we daardoor hebben

oplevert op het gebied van brandstofverbruik en de uitstoot van CO2. Ons puls-

opgebouwd in de markt. We koesteren duurzame relaties die wij hebben met

systeem heeft zich in de praktijk bewezen, met uitstekende besommingen als

onze opdrachtgevers.

resultaat. Ook zijn we een betrouwbare partner voor onderhoud en service van
alle pulsvissystemen die er op de markt zijn.

Het ambitieuze Delmeco Fishing Technology bouwt zijn netwerk graag uit. Als

Delmeco Fishing Technology is eveneens sterk in het ontwerpen van alle types

leverancier van machines en installaties voor de kottervisserij. Maar ook door

spoelsorteermachines voor de garnalenvisserij. Daarmee houdt onze kennis

ons in de sector te profileren als betrouwbare partij voor onderhoud en service,

van de markt niet op. We richten ons op elk onderdeel van vangsttransport en

in de meest brede zin van het woord. Als Meesters in Techniek beschikken we

vangstverwerking aan boord, voor zowel garnalenvisserij als de platvis. Ook

over een groot probleemoplossend vermogen. We hebben een voortdurende

voor onderhoud en service aan deze machines zijn we de aangewezen partij.

focus op innovatie. We zijn flexibel en hebben altijd de belangen van onze

MULTIBEAM MET VOORLOOPSTUKKEN
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opdrachtgevers voor ogen. Betrokkenheid is voor ons vanzelfsprekend. Net als

Ons product kenmerkt zich door een kwalitatief hoogwaardige voedingskabel,

onze opdrachtgevers geloven we niet in dure praatjes. Wel in oplossingen die de

makkelijk verwisselbare elektrodendragers en hypermoderne diagnose-software.

visserij vooruit helpen.

Pulsvisserij zien wij nadrukkelijk als een kans om de vissersvloot op de Noordzee te verduurzamen en te vernieuwen. Maar niet alleen in de Noordzee, ook op

Topbesommingen en beter verdienmodel

internationale wateren. Wij willen bijdragen aan een beter verdienmodel voor de

Delmeco Fishing Technology mag zich met recht een pionier op het gebied van

sector. Dit doen wij door het voortdurend blijven investeren in de best denkbare

pulstechniek noemen. We investeren niet alleen in kennis, maar ook in praktijk-

technische oplossingen.

ervaring. Op die uitgezette koers varen we verder. De TX-68 draait succesvol
met ons pulsvissysteem. Topbesommingen en een enorme brandstofbesparing

Maatwerk en optimale prestaties

vroegen om een vervolg. Vandaar dat na deze kotter vele anderen zijn gevolgd. Als

De spoelsorteermachines voor de garnalenvisserij zijn al vele jaren een begrip.

financieel daadkrachtige organisatie blijft Delmeco Fishing Technology in de toe-

Met Delmeco Fishing Technology als partner kan de visserij blijven rekenen op

komst investeren in de pulsvisserij. Als Meesters in Techniek is en blijft het onze

ongeëvenaarde kwaliteit. Het uitgekiende sorteerproces van onze machines is

ambitie om een betaalbaar en optimaal functionerend systeem te ontwikkelen dat

gebaseerd op de praktijk. De machines zijn volledig zeewaterbestendig en zeer

aan alle Europese richtlijnen voldoet. Onze kennis van technische installaties zorgt

solide geconstrueerd, zodat er vrijwel geen onderhoud nodig is. Door slim gebruik

daarbij voor meerwaarde. Samenwerking in de markt is voor ons eveneens een

te maken van de eigenschappen van Roest Vast Staal, wordt beschadiging van

manier om deze ambitie te realiseren.

garnalen en bijvangst voorkomen. Ongewenste bijvangst gaat bovendien levend
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en onbeschadigd terug in zee, zodat onze machines ook het best scoren op

Meesters in Techniek noemen. Daarnaast zetten wij voortdurend in op het

het gebied van milieuvriendelijkheid. Delmeco Fishing Technology is sterk in

binden van jong technisch talent. Al onze medewerkers hebben ruimschoots

mechanisch vangsttransport en biedt integrale oplossingen voor de totale

aangetoond dat zij beschikken over de vereiste kennis en motivatie. Delmeco

vangstverwerking aan boord. Graag stellen we onze brede en diepgaande

Fishing Technology is dan ook in staat om het complete onderhoud van pul-

kennis beschikbaar. Net als ons kritisch vermogen. We geloven in een open

stuigen en installaties aan boord uit te voeren, ook als deze zijn gefabriceerd

communicatie met onze opdrachtgevers. Als Meesters in Techniek kunnen we

door andere partijen. Onze eigen service en storingsdienst is altijd bereikbaar

goed luisteren. En vertalen we de wensen van onze opdrachtgevers in maat-

en inzetbaar. Zeven dagen per week, 24 uur per dag.

werk. Het resultaat: een slagvaardige aanpak van elk vraagstuk, en optimale

Ruime tekencapaciteit

prestaties.

Delmeco Fishing Technology werkt binnen de Delmeco Group nauw samen

Eigen onderhoudsdienst, altijd bereikbaar en inzetbaar

met het eigen Raadgevend Ingenieursbureau. In onze multidisciplinaire teams

Delmeco Fishing Technology gaat niet voor successen op de korte termijn.

is alle kennis op het gebied van zowel elektrotechniek, werktuigbouwkunde

Wij hechten waarde aan samenwerking, nu en straks. Dat betekent ook

als automatisering verzameld. Als Meesters in Techniek tekenen en ontwer-

dat wij onze verantwoording nemen als het gaat om service en onderhoud.

pen we elke denkbare technische installatie aan boord. Daarbij maken we

Onze teams beschikken over alle kwalificaties die nodig zijn om van elke op-

gebruik van de meest moderne 2D/3D tekenprogramma’s, zodat we snel elke

dracht een succes te maken. Onze mensen zijn hoog opgeleid en mogen zich

oplossing custom made in beeld hebben.

MEETVIS

REFERENTIEPROJECTEN
10-Voetscontainer







ARM-7 : Pulsvisinstallatie

ARM-33 : Pulsvisinstallatie





ARM-14 : Pulsvisinstallatie

Rijkswaterstaat Zeeland : Radarkap

Rijkswaterstaat Zeeland : Keuringen NEN3140
VLI-27 : Pulsvisinstallatie



LIER MET KABELGELEIDING

GO-48 : Pulsvisinstallatie




VLI-7 : Pulsvisinstallatie

SL-42 : Pulsvisinstallatie







ARM-25 : Pulsvisinstallatie



Rijkswaterstaat Zeeland :

ARM-44 : Pulsvisinstallatie



ARM-46 : Pulsvisinstallatie



VLI-25 : Pulsvisinstallatie

TX-68 : Pulsvisinstallatie





Rijkswaterstaat Zeeland : Meetvis

Zeelandia : Onderhoudsstop

DE VANGST

GO-48 BOKKER

Bezoekadres
Molenweg 1
4486 PP Colijnsplaat

T +31 (0)113 69 55 53
E dft@delmeco.nl

www.delmeco.nl
www.delmeco-fishingtechnology.nl
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