
Flexibel en transparant  
samenwerken langs  
korte lijnen 
Efficiënte en duurzame  
oplossingen voor  
maximale continuïteit  
Méér dan proceskennis: 

ruim 20 jaar ervaring  
met grondstoffen en  

bulkgoederen.

Technical partner in food-, feed- and recyclingindustries.
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Bomatech is een toonaangevend speci-
alist in het ontwerpen, tekenen en bou-
wen van machines, productielijnen en 
fabrieken voor de voedings-, diervoe-
der- en recyclingindustrie. 
 
Méér dan proceskennis 
Wat ons uniek maakt is onze uitge-
breide kennis van grondstoffen, bulk-
goederen en de eigenschappen 
daarvan. Hierdoor beschikken wij over 
meer dan proceskennis alleen. Wij kij-
ken verder dan de techniek, waardoor 
wij onze opdrachtgevers voorzien van 
direct toepasbare oplossingen en prak-
tisch advies. 
 
Missie 
Onze missie is om onze opdrachtgevers 
te voorzien van de maximaal haalbare 
continuïteit uit de inzetbaarheid van 
hun machinepark. Met ruim 20 jaar er-
varing en ruime kennis van grondstof-
fen en bulkgoederen, bieden we 
maatwerkoplossingen voor opdracht-
gevers uit binnen- en buitenland. Daar-
naast bouwen en modificeren we in 
onze werkplaats (speciaal)machines 
naar klant specifieke wensen. 
 

Als partner 
Wij geloven dat de belangen van onze 
opdrachtgevers het best kunnen wor-
den gewaarborgd door een transpa-
rante samenwerking. We hechten dan 
ook veel waarde aan het bouwen van 
langdurige en openhartige relaties met 
onze opdrachtgevers, die worden ge-
kenmerkt door heldere communicatie 
langs korte lijnen.  
 
Visie 
Bij Bomatech zijn we ervan overtuigd 
dat de voedings-, diervoedings- en re-
cyclingindustrie een belangrijke rol spe-
len in de eerste levensbehoefte van 
mensen en dieren, maar ook in het be-
houd van de aarde. Als technisch part-
ner van producenten in deze 
industrieën, willen wij het maximale bij-
dragen aan het zo efficiënt en eerlijk 
mogelijk produceren van grondstoffen, 
voeding en diervoeding van de beste 
kwaliteit met zo min mogelijk verspil-
ling.
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Engineering & Advies

Hoe klein of groot  

het project  

ook mag zijn,  

wij staan altijd  

klaar met advies  

als antwoord  

op uw vragen!

Wij vinden de veiligheid van  
uw en onze mensen erg  

belangrijk, we zijn dan ook 
VCA** gecertificeerd.   Met 

deze certificering mogen we 
bij projecten ook als  

hoofdaannemer optreden.

Wilt u het maximale resultaat halen uit 
uw huidige productielijn of uw produc-
tie verder uitbreiden? Met Engineering 
& Advies van Bomatech haalt u het 
maximaal haalbare productieresultaat 
uit uw bestaande of nieuwe machine-
park.  
 
Engineering & Advies bieden we in een 
flexibele vorm aan, maar onze speciali-
teit is het bieden van een totaalpakket. 
Dit begint bij de inventarisatie en een 
haalbaarheidsonderzoek.  
Vervolgens vertalen we uw ambities 
naar een maatwerkoplossing.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We bieden projectbegeleiding vanaf de 
goedkeuring tot en met de oplevering. 
Tijdens de uitvoering van het  
project houden we rekening met de 
eventuele inzetbaarheid van uw eigen 
personeel, het aanvragen van vergun-
ningen en de continuïteit van uw pro-
ductie.



Onze eigen werkplaats is er hele-
maal op ingericht om nieuwe ma-
chines te bouwen en bestaande 
machines te modificeren. Nieuwe 
of bestaande machines kunnen wij 
zodanig aanpassen dat zij volledig 
aan uw eisen en de wet- en regel-
geving voldoen. Bovendien kun-
nen wij voorzien in reservedelen. 
Nieuwe machines worden uiter-
aard geleverd met handleidingen 
en CE-markering. Eveneens kunnen 
wij machines aansluitend voorzien 
van besturingssystemen.   
 

Bijzonder trots zijn wij op ons reini-
gingssysteem waarmee na afloop 
van een batch, transporten en ma-
chines droog van restanten kunnen 
worden   ontdaan. Dit is een be-
langrijke stap in het streven naar 
restloos produceren en een unicum 
met betrekking tot versleping van 
het product in het productieproces. 
 

Machinebouw & Modificatie
Wij kunnen uiteraard de door u aange-
schafte machines integreren in uw in-
stallatie of productieproces, samen met 
bijbehorend pijpwerk en alle soorten 
aan- en afvoertransporten. Ook aanleg 
van systemen en leidingwerk voor pers-
lucht, stoom en vloeistoffen verzorgen 
wij voor u. 
 
Elke ondernemer kan onverwacht in 
problemen komen wanneer door een 
storing de operationele inzetbaarheid 
van een machine wegvalt. U wilt na-
tuurlijk zo min mogelijk kostbare tijd 
verliezen. Met een flexibele instelling en 
onze uitgebreide kennis en ervaring, 
zijn wij in staat direct te reageren en 
adequaat op te treden. Ongeacht of uw 
machines door ons zijn geleverd of niet, 
wij staan voor u klaar. Onze monteurs 
zijn voorzien van alle benodigde kennis 
en middelen om direct een reparatie op 
locatie correct uit te voeren. Uw 
installatie wordt zo snel mo-
gelijk gerepareerd zodat de 
productie zo spoedig 
mogelijk kan worden 
hervat. 

Neem voor ons uitgebreide aanbod aan  
machines gerust een kijkje op onze website.  

 
Staat de machine die u zoekt er niet bij?  

Vraag dan gerust naar de mogelijkheden,  
want er is meer mogelijk dan u denkt!

Montage & Reparatie 

Wij bouwen en leveren  
onder anderen:  
l Weeg- en doseerapparatuur 
l Mengapparatuur 
l Verkleiningsmachines 
l Koelers 
l Zeven en separatiewerktuigen 
l Keuzeapparaten 
l Transportsystemen 
l Pijpwerk en opslagbunkers 
l Vloeistof- en  

persluchtsystemen



Preventie & Onderhoud 
Met Bomatech als partner voor pre-
ventie en onderhoud bent u niet al-
leen verzekerd van de inzetbaarheid 
van uw machinepark, wij zorgen ook 
dat uw machinepark voldoet aan de 
geldende normen voor HACCP-eisen, 
GMP+ en ARBO-regelgeving. 
 
Wij kunnen u van dienst zijn met: 
l het uitbesteden van uw  

technische dienst 
l het uitvoeren van preventief  

onderhoud en periodieke controles 
l het opzetten van een preventief  

onderhoudssysteem 
l procesoptimalisatie en beheersing 

van uw onderhoudskosten 
 

Technische dienst uitbesteden 
Als ondernemer is het lastig en kost-
baar om zelf alle benodigde kennis in 
huis te halen en deze op peil te behou-
den. Het (deels) uitbesteden van uw 
technische dienst kan daarbij uitkomst 
bieden wanneer u op zoek bent naar 
een flexibele en efficiënte oplossing 
voor het onderhouden en repareren 
van uw machinepark. Benieuwd naar 
de mogelijkheden? Neem dan vrijblij-
vend contact met ons op.  
 
Preventief onderhoud en  
periodieke controles 
Preventief onderhoud en periodieke 
controles aan uw machines, kunt u aan 
ons als specialist overlaten. Uw machi-
nes worden onderzocht op algehele 
conditie, de eisen van HACCP-eisen, 
GMP+, ARBO-regelgeving en op het 
voor het oog onzichtbare gebreken. 
Slijtdelen worden hierna eventueel 
preventief vervangen en er wordt een 
prognose gemaakt van het op korte 
en lange termijn te verwachten onder-
houd aan uw machines. 
 

Preventief onderhoudssysteem 
Wij inventariseren uw machinepark, 
verzamelen alle data en slaan het  
digitaal op binnen het onderhouds-
systeem. Met dit systeem is in één 
oogopslag duidelijk welke (reserve-) 
onderdelen op voorraad dienen te 
worden gehouden, om snel te kunnen 
ingrijpen bij een eventuele storing. 
Mutaties zijn eenvoudig door te  
voeren en met enkele muisklikken  
genereert u werkopdrachten en  
controlelijsten.  
 
Procesoptimalisatie en beheersing 
van onderhoudskosten 
Met onze geavanceerde meetappara-
tuur brengen wij verschillende para-
meters in kaart om uw processen 
verder te optimaliseren. Door machi-
nedata te combineren met onder-
houdshistorie krijgt u helder inzicht in 
welke machines het meest storingsge-
voelig zijn en kunt u van elke machine 
de onderhoudskosten op jaarbasis 
monitoren. Met de opgebouwde on-
derhoudshistorie en de resultaten van 
periodieke inspecties kunt u tevens 
het budget voor groot onderhoud 
nauwkeurig vaststellen.  
 

Door data te combineren 
met onderhoudshistorie 

krijgt u helder inzicht  
in de storings- 

gevoeligheid van uw  
machines en kunt u  

de onderhoudskosten  
op jaarbasis monitoren



Contact

Bomatech B.V.  
Nijverheidstraat 39 
4261 LT Wijk en Aalburg 
 
T. + 31 (0) 416 69 77 04 
E. info@bomatech.nl 
W. WWW.BOMATECH.NL

Technical partner in food-, 
feed- and recyclingindustries.


