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enter van Europa
Vogten Staal is in 50 jaar uitgegroeid tot één van de
meest toonaangevende staal servicecenters van Europa.
Jaarlijks wordt met ruim 80 man circa 350.000 ton
staal verwerkt. Hiermee is Vogten Staal een gezichts
bepalende onderneming binnen Steelport Maastricht.
Onderscheidende service
Vogten is een echte familieonderneming die veel
waarde hecht aan haar dienstverlening en de kwaliteit
die zij biedt. Daarom wordt er gericht geïnvesteerd om
klanten steeds meer te kunnen ontzorgen. Door voor
raadhoudend te zijn, is Vogten in staat om veel sneller
in te spelen op de wensen van haar klanten en haar
leverbetrouwbaarheid te verhogen. En door Electronic
Data Interchange, kunnen klanten in de nabije toekomst
hun eigen bestelling in de fabriek volgen.

Een betrouwbare partner
Al 50 jaar lang toont Vogten Staal zich een betrouw
bare partner en de samenwerking met verschillende
klanten gaat al generaties terug. Het is Vogten Staal
er dan ook alles aan gelegen om samen met klanten
te onderzoeken hoe de samenwerking strategisch
versterkt kan worden.
Onze klanten
Vogten mag verschillende soorten bedrijven uit
diverse branches tot haar klanten rekenen. Zo levert
Vogten Staal onder andere aan de automotive
industrie, de yellow-goods industrie, de constructie-,
water- en wegenbouw, profileerbedrijven en laser
snijbedrijven.

MACHINEFABRIEK BOSSERVELD
UW PARTNER IN TOTAAL REVISIE!
WIJ ZIJN HIGHTECH GEOUTILLEERD VOOR
O.A. ENGINEERING, MODIFICATIE,
VERSPANING, MONTAGE, FABRICAGE,
CONSTRUCTIE, ELEKTROTECHNIEK,
REVISIE EN ONDERHOUD IN EIGEN HUIS
EN BIJ U OP LOCATIE.
T 043-321 38 84 / INFO@BOSSERVELD.NL
W W W.BOSSERVELD.NL
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generaties
ondernemerschap

1

#

Een gewaagde onderneming
In 1967 richtte Huub Vogten een eigen handelsmaat
schappij in walserijproducten op: Vogten Staal. Een
gewaagde onderneming in een periode met conti
nue dreiging over het sluiten van de Zuid-Limburgse
mijnen. Het bleek een gouden zet en de vraag naar
maatwerk nam explosief toe. Huub speelde hier slim
op in door een eigen productiemaatschappij in staal
verwerkende activiteiten op te richten. De Beatrixha
ven in Maastricht bleek een perfecte locatie.
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#

Technologische innovatie
In 1980 trad Jos Vogten toe tot het bedrijf van zijn
vader. Hij nam de dagelijkse leiding over de produc
tiemaatschappij op zich en zette in op innovatie. Zo
zorgde hij ervoor dat het bedrijf met een vooruitstre
vend machinepark nog effectiever op de vraag van
klanten in kon spelen. Vogten Staal bleef groeien en
zich genoodzaakt uit te breiden naar de Klipperweg.
De nieuwe locatie bood de kans om ook vernieu
wende productielijnen te ontwikkelen. Zo zette Jos,
inmiddels directeur van de gehele Vogten Groep,
persoonlijk een nieuwe norm neer voor de plaatver
werkende industrie.

3

#
50 jaar knippen,
bezomen, hakselen
en slitten dankzij
De Rooy Slijpcentrum.
Alle messen steeds
weer in nieuwstaat
en op tijd bezorgd!
www.rooy.nl
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Naar een toonaangevende positie in Europa
Na het plotselinge overlijden van Jos, nam zijn zoon
Dennis Vogten in 2003 de leiding van de Vogten
Groep op zich. Hij zette de koers van zijn vader voort.
Onder zijn leiding vergrootte Vogten Staal zijn capa
citeit. Ook Dennis bleef investeren in nieuwe techno
logische ontwikkelingen en vernieuwende staalver
werkende productielijnen. Zo groeide Vogten Staal
onder leiding van Dennis uit tot één van de meest
toonaangevende staal servicecenters van Europa.
Met het oog op toekomstige ontwikkelingen en uit
dagingen in de staalbranche is Jack Papen in de loop
van 2014 als mede-eigenaar tot de Vogten Groep
toegetreden. Samen met Dennis Vogten voert hij de
directie over de groep.

Vooruit
blijven kijken,
juist in
roerige tijden
De wereld om ons heen is aan het veranderen. Grote
schommelingen aan zowel de vraag- als aanbodzijde
zorgen ervoor dat ook de staalindustrie zich niet
aan de crisis kan onttrekken. Wereldwijd moeten
bedrijven in de staalsector vechten voor hun voort
bestaan. Enerzijds zorgen deze roerige tijden voor
onrust, anderzijds biedt deze periode de kans om te
vernieuwen en zo als onderneming onderscheidend
te kunnen blijven.
Toekomstgericht blijven denken
Wij durven vooruit te kijken en houden daarbij vooral
de lange termijn voor ogen. Door met onze klanten
het gesprek aan te gaan, hebben wij een goed beeld
gekregen van de behoeften die spelen. Met deze
kennis hebben wij gericht investeringen kunnen
doen en zo onze kwaliteit en onze dienstverlening
verder versterkt.
Op naar ons 50-jarig bestaan
Wij hebben laten zien dat groeien in roerige tijden
wel degelijk mogelijk is. Zo hebben wij ons produc
tievolume in de periode 2010-2015 verdrievoudigd.
Ons 50-jarig bestaan vormt daarom een geweldig
ankerpunt. Wij kunnen terugkijken op 50 prachtige
jaren met de wetenschap dat we een stevige funde
ring hebben gelegd voor een prachtige toekomst.

Dennis Vogten
Jack Papen
Directie Vogten Staal
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‘Er is een prachtige
toekomst weggelegd voor
Vogten Staal. Een toekomst
waarin wij van meerwaarde
zijn door onze uitmuntende
dienstverlening en waarin
wij samen met onze
klanten onderzoeken
hoe we de samenwerking
strategisch kunnen
versterken.’

l
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Care free Logistics Solutions:
• Shipping
• Customs clearance
• Transport & distributions
• Warehousing
• Value added services

Best Forwarder for part loads.
Delivery’s within 24 hrs.

Shipping, Export, Import, Customs,
Barging from ports to anywhere in EU.
Our steel warehouses are directly
connected with Ports of Rotterdam,
Amsterdam and Antwerp.

Steel warehouses with
direct rail connection
We are important pickup point
for continental Rail
to Central, Eastern and Southern EU.

We provide best solutions for air cargo
To any destination.

SteelSolutions
Global Distribution
Steel-solutions.nl
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State-of-the-art productielijnen
In het hart van Steelport Maastricht, midden in de
Beatrixhaven staat onze productielocatie. Met onze
innovatieve productielijnen voor staalverwerkende
activiteiten, zijn wij een belangrijke toeleverancier
voor een grote verscheidenheid aan branches.
Beitsen
Wij beschikken over een coilbeitslijn die uniek is in
Europa. Met deze lijn kunnen wij rollen van 40 ton
tot een breedte van 2 meter en een dikte van 2 tot
16 mm verwerken. Nadat de rollen het hele proces
hebben doorlopen, wordt het staal met een statische
oliemachine en met de gewenste olie en laagdikte in
geolied. Hierna worden de coils weer strak opgerold.
Decoilen
Wij beschikken over twee volledig geautomatiseerde
decoilinstallaties die coils van 2 tot 21 mm dikte tot
plaatstaal verwerken. De lijnen kunnen coils van 40
ton verwerken tot een maximale plaatlengte van 20
meter. Het plaatstaal word vervolgens verpakt op
onze volautomatische verpakkingsstraat.
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Knippen en zetten
Met diverse guillotinescharen kunnen wij plaatstaal
tot een dikte van 15 mm en een lengte van 8 meter
nabewerken in alle afmetingen. Ook met onze
geavanceerde zetbanken kunnen wij inspelen
op de specifieke wensen van de klant. Op deze
kantbanken kunnen wij plaatstaal verwerken tot een
lengte van 6 meter. Doordat de maatvoering binnen
zeer nauwe toleranties blijft, kunnen onze klanten
het nabewerkte staal direct in de eigen productie
inzetten.
Slitten
Wij beschikken over een eigen slitlijn die rollen van
40 ton met een breedte van 2 meter en een dikte van
1,4 tot 13 mm kan verwerken. Zo zijn wij in staat om
uit één coil 24 stroken te snijden met een minimale
breedte van 40 mm. Aan de slitlijn is een automati
sche robot gekoppeld die alle messen en vulringen
automatisch op- en afbouwt voor een optimale snij
kwaliteit. Het verwerkte staal wordt indien gewenst
gekanteld en automatisch verpakt.

Ihre Vision. Unsere Lösung.

metals-AX®: die ERP-Branchenlösung für
• Stahl-, Metall- und Kunststoffhandel sowie Stahl-Service-Center
• Coil- und Rollenverarbeitung für Stahl, Metall, Papier und Folie
• Auf Basis von Microsoft Dynamics AX 2012
Als zertiﬁzierter Microsoft Dynamics Experte bieten wir Ihnen
professionellen Rund-um-Service aus einer Hand: Von Analyse
über Beratung bis hin zur Lösungsimplementierung und Support.
Perfekt auf Ihre speziﬁschen Anforderungen zugeschnitten.

alnamic AG | Habichtweg 21 | 41468 Neuss
Fon +49 2131 7949 0 | ofﬁce@alnamic.com
Niederlassung Süd | Vogtshalde 3
72336 Balingen | Fon +49 7433 260 23 0
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Transil
International
In 2013 is Transil International overgenomen en
opgenomen in de Vogten groep. De activiteiten van
Transil vormen een mooie aanvulling op die van de
Vogten groep in een markt met veel groeipotentie.
Ontwerper en producent van hoogstaande silo’s
en toebehoren
Transil International is al jarenlang toonaangevend
in het ontwerpen en produceren van rechthoekige
silo’s tot een hoogte van wel 60 meter. Transil onder
scheidt zich door hoogwaardige innovatieve produc
ten en bedient vanuit de Nederlandse productieloca
tie klanten, groot en klein, overal ter wereld.
Synergie
Zowel Vogten groep als Transil International wil
van meerwaarde zijn voor klanten door een hoge
kwaliteit en een sterke dienstverlening te bieden.
De verschillende inzichten die beiden inbrengen
stellen zowel Vogten als Transil in staat om zich op
deze vlakken te blijven ontwikkelen. Maar de over
name biedt nog veel meer mogelijkheden. Transil en
Vogten nemen een verschillende positie in binnen de
staalverwerkende industrie. De kennis en inzichten
over de marktontwikkelingen verschillen. Door deze
samen te brengen kunnen beide partijen de eigen
klanten nog beter op maat bedienen.

‘De overname was voor zowel Vogten als Transil een logische stap. Na een jarenlange en intensieve samenwerking was voor beide partijen duidelijk welke kansen de
overname zou bieden. Met meer inzicht in de marktontwikkelingen van plaatstaal, meer groeimogelijkheden
en met de ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe
producten zijn zowel Vogten Groep als Transil International verzekerd van een mooie toekomst.’
Jack van der Aalst,
Directeur Transil International
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Industriële Automatisering
Adviserend en Uitvoerend
Grensverleggend
Ingenieursbureau
Automatiseren
als Full System Integrator

Industrie
o Advies.
o Basic Engineering.
o Project Engineering.
o Software Engineering.
o CAD tekenwerkzaamheden.
o Scada systemen.
o DCS systemen.

www.w-o.nl

ICT bridge
o Data Acquisitie systemen.
o Cross Field Applications.
o Industrial networks.
o Industrial Interfacing.
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o IPCS
Interactive Proces Control System.
Speciaal besturingssysteem voor
sequentieel gestuurde
productie systemen.

Innovatief en doelgericht
ontwikkelen van productie
systemen voor de Industrie

STRAALCO KLEIN N.V.

http://www.b-tec.nl

Tel : +31 (0)45-5445040
Fax : +31 (0)45-5445043
@mail : info@b-tec.nl

Straalco Klein N.V.
Lieven Gevaertlaan 4
3900 Overpelt
T 0032 11 800 500
sales@straalco.be
www.straalco.be

Straalco Klein is specialised
in automatic steelblasting and
application of shopprimers on
all types of construction steel,
steelplates, tubes etc...
Main clients:
• Steeltraders
• Steelconstructors
• Shipbuilding yards
• Silo/tankconstruction
• Trailercontstruction
Company profile:
• 10.000 M2 workshop
• Capacity up to 500 tons / day
• ISO 9001 certified
• 35 employees

STRAALCO KLEIN N.V.
WWW.STRAALCO.BE
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Advertorial ABUS

50 jaar
toonaangevend
in halkranen
Net als Vogten Staal werken wij dit jaar toe naar
ons 50-jarig jubileum. Een goed moment om onze
mensen, maar ook onze oplossingen extra in het
zonnetje te zetten. Dit voornemen hebben wij extra
kracht bijgezet met de ontwikkeling van een eigen
bezoekerscentrum. Hier kunnen onze relaties al onze
kranen zien en zelf uitproberen.
Sterk in seriematig bouwen
Inmiddels werken wij op vier verschillende locaties
rondom het Duitse Gummersbach. Hier fabriceren wij
al onze kranen en componenten in eigen huis. Door
de diverse locaties specialistisch in te richten, zijn wij
in staat om de hoogste kwaliteit oplossingen te bie
den voor een sterk concurrerende prijs. Zo bouwen
wij in onze fabriek in Herreshagen dubbelliggerkra
nen tot een overspanning van 40 meter.
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Een mooie samenwerking met Vogten Staal
Al tientallen jaren werken wij samen met Vogten
Staal. Een mooie samenwerking die beide partijen
veel te bieden heeft. In de afgelopen jaren hebben
wij bijvoorbeeld veel van onze potentiële klanten
meegenomen naar Vogten Staal om onze boven
loopkranen aan het werk te zien. Daarnaast is Vogten
Staal voor ons een betrouwbare leverancier van hoge
kwaliteit gedecoiled plaatstaal voor de productie van
onze kokerliggers. Zo kunnen wij onze kwaliteit waar
borgen en voor een goed ABUS product garant staan.
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Advertorial Fagor

Innovatie en
partnerschap
Een nieuwbouw biedt unieke kansen. Bij de terug
keer van Vogten naar de Beatrixhaven in 2007,
sloegen wij dan ook de handen ineen om samen met
Vogten een toonaangevende productielocatie te
ontwikkelen.
Vernieuwende staalverwerkingslijnen
Als leverancier en ontwikkelaar van complete produc
tielijnen voor de staalverwerkende industrie, gaan
wij graag de samenwerking met onze klanten aan.
Door knip-, slit- en andere staalverwerkingslijnen in
samenspraak te ontwikkelen, brengen wij innovatie
en partnerschap samen.

Wederzijdse voordelen
De samenwerking tussen Vogten en Fagor biedt
beide partijen vele voordelen. Wij krijgen de gele
genheid om met antwoorden te komen op meest
uitdagende vraagstukken van vandaag en morgen.
En met onze innovatieve oplossingen kan Vogten
zich kwalitatief onderscheiden en zijn marktpositie
verder verstevigen.
Nieuwe vraagstukken, nieuwe mogelijkheden
Wij blijven onderzoeken hoe we technologische in
novatie effectief kunnen inzetten bij het ontwikkelen
van vernieuwende technische oplossingen voor de
staalverwerkende industrie. Vogten is daarbij voor
ons een stevige partner.
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Wij blijven vooruitkijken
De grootste groei die wij de afgelopen jaren hebben
doorgemaakt, danken wij aan onze klanten waar we
vaak al generaties lang mee samenwerken. Voor ons
is dat het prachtige bewijs dat wij een goede prijskwaliteitverhouding bieden en dat investeringen in
onze dienstverlening lonen.
Onderscheidend blijven door kwaliteit
In een onrustige markt weten wij ons te
onderscheiden als een stabiele partner die altijd

vooroploopt op het gebied van kwaliteit. Wij
voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen,
leiden onze inspecteurs op en hebben onder
andere geïnvesteerd in geavanceerde camerainspectiesystemen. Wij blijven inspelen op
technologische innovaties en hebben zo de
afgelopen jaren de oppervlaktekwaliteit en de
toleranties van al onze producten sterk weten te
verbeteren.
Met een uitstekende dienstverlening inspelen
op specifieke wensen
Wij willen weten wat leeft bij onze klanten en waar
zij behoefte aan hebben. Wij gaan het gesprek
graag aan en leren zo veel over hoe wij in kunnen
spelen op de specifieke wensen van onze klanten.
Zo hebben wij de afgelopen jaren niet alleen in onze
kwaliteitsborging geïnvesteerd, maar zo investeren
we ook in softwaresystemen die onze klanten
kunnen ontzorgen.
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Stahlverpackung
Maschinen- & Anlagenverpackung
Industriemontage
Logistik
Packmittel

Telefon +49 202/60878-0 • Fax +49 202/60878-40
vertrieb@pueschmann.de • www.pueschmann.de
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Steelport
Maastricht
In 2015 stond Vogten Staal mede aan de wieg van
het initiatief om de krachten van de Maastrichtse
staalindustrie te bundelen via Steelport Maastricht.
Door de samenwerking aan te gaan met de
verschillende grote staalbedrijven die de regio rijk
is, kan de enorme potentie van dit staalcluster beter
benut worden.
De kracht van een gunstige ligging
De enorme potentie van Steelport Maastricht komt
onder andere tot uiting in de gunstige ligging van
deze staalregio. Het staalcluster is bereikbaar over
land en water en is centraal gelegen tussen de
grote havens van Antwerpen en Rotterdam en het
Europese achterland. Dankzij de samenwerking kan
Steelport Maastricht veel meer zichtbaarheid geven
aan deze geografische voordelen.
Alle specialismen op het gebied van staal in
één regio
Steelport Maastricht bindt bedrijven die gespecia
liseerd zijn in de distributie, verwerking en handel
in staal samen en is zo de schakel tussen de bulkle
veranciers en maatwerkbedrijven. In samenwerking
met lokale, regionale en provinciale overheden werkt
Steelport Maastricht aan de profilering van een staal
cluster dat alle specialismen te bieden heeft.
Customer focused innovation
De samenwerking tussen de bedrijven van
Steelport Maastricht gaat verder dan alleen
zichtbaarheid geven aan het staalcluster. Ook op
het gebied van onderwijs, logistiek en innovatie
hebben de verschillende staalondernemingen de
handen ineengeslagen.
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Postbus 17
6240 AA Bunde
Ankerkade 85
6222NL Maastricht

• 62748 • www.jsnederland.nl

Vogten Staal B.V.

E: info@vogtenstaal.com
Vogten Staal is onderdeel van Vogten Groep.

www.vogtenstaal.com

Concept:

T: +31 (0)43 363 20 00
F: +31 (0)43 363 46 06

