Verslag SCS Bijeenkomst op 26 november 2018 locatie Altrex te Zwolle
Thema Veilig opbouwen steiger en een nieuw rolsteiger systeem door Clint Kruisweg Altrex Key
Account Manager.
Nadat de voorzitter Henny Steenbergen zijn openingswoord heeft gehouden geeft Clint in een korte
bedrijfsfilm weer waar Altrex voor staat.
Het is een vertrouwd merk dat al 65 jaar bestaat, de fabriek staat al 16 jaar in Zwolle, 80% van de
verkoop vindt plaats van uit de hoofdvestiging. De producten worden naar 65 landen verzonden.
De naam Altrex betekent Aluminium, Trappen en Excelsior. Men levert aan diverse distributiekanalen
zoals DHZ, Boels en de professionele markt. Men heeft een breed assortiment met kwaliteit, service
en garantie of het nu gaat om rol- en vouw steigers, hangbruggen ed. Men heeft ook specials in
sommige situaties is echter maatwerk nodig. Binnen het concern is een separate afdeling met
maatwerk-specialisten actief. Zij adviseren klanten persoonlijk over de beste en veiligste oplossing.
Ook de engineering en de productie wordt uitgevoerd door een speciaal team. Men geeft ook
trainingen en opleidingen. Daarna werd de NEN Norm 2484 uitgebreid besproken en de feedback
was goed. Men heeft ook MVO pijlers People, Products en Production.
Na een korte pauze kregen we in twee groepen een rondleiding door de fabriek. Eerst bezochten we
een oefenruimte waar de modulaire triangelbrug werd besproken. In deze oefenruimte worden
doorgaans trainingen gegeven en kan men producten uitproberen.
Eenmaal in de fabriek zijn we via de testruimte, waar alle producten volgens de geldende eisen
getest worden, naar de productielocatie gelopen. Allereerst de werkplekken waar
maatwerkproducten gemaakt worden. Daarna via de laddermachines en trappenmachines naar de
gloednieuwe lasstraat. Deze 75 meter lange lasstraat beschikt over 15 stations en 6 robots. Deze
robots lassen 100% foutloos en kunnen het werk van elkaar overnemen of zelfs samenwerken aan
één product. Hierdoor is Altrex in staat veel efficiënter te werken.
Tot slot het magazijn, 7500 m2 met aluminium. Op deze plek ligt voor circa 4 weken voorraad. Na
afloop kregen we nog een drankje en hapje aangeboden. Het was een interessante en leerzame
avond met een geweldige spreker en de interactie tussen de leden en Clint was uitstekend.

