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Vogten, meer dan alleen klant
John van der Eng en Hendrik-Jan Muntendam
Vogten Staal BV is een Staal Service Center, gevestigd in Maastricht, dat hoofdzakelijk warmgewalste
producten verwerkt. Door het gebruik van de modernste technieken kan Vogten verschillende bewerkingen
uitvoeren. Voor Tata Steel is Vogten niet alleen een klant, maar binnenkort ook loonbeitser.
Wat is Vogten Staal?
Vogten werd in 1967 opgericht als
handelsmaatschappij in walserijproducten
door de heer D.H.M. Vogten. Om aan de
toenemende vraag naar maatwerk te
voldoen, richtte deze in 1972 de
productiemaatschappij ʻRapid Metaalʼ op.
Hierdoor werd het mogelijk plaatstaal op
maat te knippen, wat directe verwerking
door de klant mogelijk maakte. In de loop
der jaren is een vooruitstrevend
machinepark ontstaan. De belangrijkste
bewerkingen zijn decoilen, op maat
knippen, zetten/profileren, snijbranden en
beitsen.
Onder leiding van de zoon van de
oprichter werd de locatie aan de
Beatrixhaven te klein. Daarom werd vlakbij
de huidige fabriek gebouwd. In 2003 nam
Dennis Vogten op jonge leeftijd, na het
plotselinge overlijden van zijn vader, het
bedrijf over. Waar Vogten in het verleden
niet bekend stond om kwaliteit, is het
bedrijf tegenwoordig zeer gefocust op
kwaliteit en steekt hier veel tijd en geld in.

Dit komt mede tot uiting in het huidige
installatiepark dat is uitgerust met
ultramoderne lijnen. In een hal van
2
40.000 m kunnen coils tot 40 ton en 2
meter breed worden verwerkt. De decoillijn
kan materiaal van 2 tot 21 mm dik aan.
De beitslijn en de slitlijn hebben een
diktebereik van 2 tot 16 mm. Dit maakt
Vogten tot een in Europa uniek Staal
Service Centrum dat topklasse kwaliteit
levert.
Vogten als klant
Sinds het eerste kwartaal van 2009 is
Vogten een directe klant van Tata Steel.

Een van de
ultra moderne
lijnen bij Vogten

Het Tata Steel volume bestaat
hoofdzakelijk uit premium producten
van S355MC tot S700MC en veelal
rond 2 meter breed. Bijna alle
installaties kunnen de hoogste
sterktestalen van Tata Steel
verwerken. De specificaties passen
in onze productstrategie en de
ligging van Vogten aan het water
maakt ook een efficiënt transport
mogelijk. Voor de toekomst is er
genoeg potentieel om te kunnen
groeien naar meer tonnen.
Vogten als loonbeitser
Sinds we rechtstreeks leveren aan
Vogten wordt er gesproken over
loonbeitsen bij Vogten. Op dit
moment worden de laatste
onderhandelingen gevoerd over een
loon-beitscontract. Bij een positieve
uitkomst is het de bedoeling de
route zo snel mogelijk op te starten.
Dat zal gebeuren in twee fasen.
Fase 1 bestaat uit koud en/of
verzinkt materiaal dat na beitsen bij
Vogten in IJmuiden verder verwerkt
wordt. In fase 2 moet het mogelijk
worden om gebeitst materiaal direct
vanaf Vogten aan onze eindklanten
te leveren. Er wordt naar gestreefd
in Q3 2010 de eerste gebeitste
tonnen vanuit Vogten aan onze
klanten te leveren. Het zal dan voor
Tata Steel ook mogelijk zijn om
gebeitst materiaal aan klanten aan
te bieden, dat op onze eigen
beitsbanen niet maakbaar is.
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