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Al meer dan 50 jaar staat Poelstra Machinefabriek bekend als draaierij, frezerij, gereedschapmakerij en 
reparatiebedrijf. Inderdaad, IJzervreters. Dat zal de komende 50 jaar ook wel zo blijven. Maar toch voorziet Bert 
Poelstra belangrijke veranderingen in het vak. IJzervreter wordt ook probleemoplosser......

Bert Poelstra ziet steeds meer, dat grote bedrijven zich terugtrekken op hun 
kerntaken. Bedrijven concentreren zich op de dingen waar ze goed in zijn. Dat 
betekent, dat niet-primaire taken worden afgestoten. Zo komt het steeds vaker 
voor, dat hun eigen Technische Dienst wordt ingekrompen. En in sommige 
gevallen wordt er zelfs tot volledige outsoursing overgegaan. Het in stand 
houden van een eigen TD is voor velen inmiddels te duur of te omslachtig 
geworden.

DetAcheren

“In andere gevallen worden alleen 
specifieke werkzaamheden bij ons 
ondergebracht. De eigen Technische 
Dienst verricht dan alleen nog 
standaard werkzaamheden. Voor 
afwijkende klussen komen ze bij ons. 
Bij wijze van spreken dag en nacht, 7 
dagen van de week. Daarbij komt het 
ook vaak voor, dat wij onze mensen 
voor langere tijd detacheren bij onze 
opdrachtgevers. Om reparaties te 
verrichten, revisies uit te voeren of 
pieken in de productie op te vangen. 
In die gevallen vormen wij de flexibele 
schil rondom het bedrijf. Tegen een 
fractie van de kosten die ze bij eigen 
beheer kwijt zouden zijn geweest.”

Directeur Bert Poelstra ziet het vak veranderen:    
    Meer DIenStVerLenInG 

    en DetAcherInG

One StOP ShOPPInG

Bert Poelstra: “Daar hebben wij 
bijtijds op ingespeeld. Wij zijn steeds 
meer het verlengstuk geworden van 
onze opdrachtgevers. Wij bieden ze 
One Stop Shopping. Ze kunnen met 
al hun technische problemen bij ons 
terecht: één loket, één aanspreekpunt. 
Wij lossen het op. Wij bieden de 
mogelijkheden, de mensen én de 
middelen. Op die manier kunnen 
bedrijven enorm op hun kosten 
besparen. Zonder dat de technische 
voorzieningen in gevaar komen.”

Op dinsdag 6 en woensdag 7 
november a.s. staan Poelstra 
Machinefabriek en Poelstra Perslucht 
op de Promotiedagen Noord 
Nederland in de Martinihal. Al voor de 
29ste keer! Bent u in de buurt, kom 
langs. Heeft u een kaart nodig, laat het 
dan even weten.

VOLcOntInue AAn 
het werk

“Voor de meeste bedrijven 
is het ondoenlijk om zelf alle 
lassers, gereedschapmakers, 
metaalbewerkers en monteurs 
in dienst te hebben. En deze 
ook allemaal volcontinue aan 
het werk te houden. Een eigen 
draaierij, frezerij of technische 
dienst overeind te houden is veel 
te ingewikkeld. Productiebedrijven 
moeten productie maken. De rest 
moet je outsourcen. Op basis 
van goede, degelijke en kleiharde 
afspraken. Zo moet iedereen 
doen waar hij goed in is.”
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Poelstra Machinefabriek? Echte alleskunners. Ze zijn 
werkelijk overal goed in. Ze bieden een breed pakket 
aan diensten. Zoals draaien, frezen, boren, slijpen en 
brootsen van staal, RVS en aluminium. Metaalbewerking, 
gereedschapmakerij en machinebouw. Nieuwbouw, maar 
ook modernisering, automatisering, reparatie, revisie en 
constructie. Een totaalleverancier dus. 

Poelstra Machinefabriek leent zich niet voor grote aantallen 
en uitgebreide series. Poelstra Machinefabriek moet het 
hebben van de veelzijdigheid. Van de korte runs. Van de 
complexe opdrachten. Van de snelle levertijden. Van de 
flexibele aanpak. Van de inventieve oplossingen. Van de 
complexe bewerkingen. 

Maar ook van de heldere afspraken en de uitstekende 
kwaliteit.....

GenerALISt wOrDt SPecIALISt

Het personeel van Poelstra 
machinefabriek is breed inzetbaar. Er 
worden hoge eisen aan hen gesteld. 
Ze moeten thuis zijn in verschillende 
bewerkingen. Ze moeten overweg 
kunnen met uiteenlopende machines. 
Na een intensieve basisopleiding 
krijgen ze ook nog eens een uitgebreide 
bedrijfsopleiding. Intern worden ze 
breed bijgespijkerd in verschillende 
disciplines. Zoals verspaning, montage, 
lassen of een combinatie daarvan. 
Poelstra machinefabriek is al jaren 
erkend leerbedrijf.

De manschappen worden geacht 
te denken in oplossingen, niet in 
problemen. Ze moeten net zo makkelijk 
een technische tekening kunnen 
lezen als een computergestuurde 
machine kunnen instellen. Ze moeten 
probleemloos overweg kunnen met een 
draai- en freesmachine, maar ook een 
reparatie kunnen uitvoeren op locatie. 
Ze moeten zelfstandig kunnen werken 
en aan een korte instructie genoeg 
hebben om aan de slag te gaan.

FLeXIBeL en VeeLZIJDIG
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Onlangs mocht Poelstra Perslucht voor de nieuwe vestiging van 
Hofland Deltaflex Rubbertechniek in Leek een compleet nieuwe 
persluchtinstallatie leveren. Compleet met 2 communicerende 
schroefcompressoren, druktank, droger, filters en al het 
leidingwerk. Een project dat in korte tijd naar alle tevredenheid kon 
worden afgerond. 

De krAcht VAn De kruISBeStuIVInG

Maar daar bleef het niet bij. Immers, er moesten ook machines 
worden verplaatst en opnieuw opgesteld. Daarvoor kon Poelstra 
Perslucht terugvallen op haar zusterbedrijf. Werk aan de 
winkel voor de Machinefabriek. Zo moest er een oude perswals 
worden verplaatst en een compleet bordes rondom een van de 
machines worden gemaakt. 

tijdens de promotiedagen op 6 & 7 november a.s.

BeurSPreSentAtIe VAn De nIeuwe 
SM 17 cOMPreSSOr 

Tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland op dinsdag 6 en 
woensdag 7 november a.s. presenteert Poelstra Perslucht de 
nagelnieuwe SM 17 van het Duitse wereldmerk Kaeser. De SM 
17 is een doorontwikkelde schroefcompressor met een lager 
energieverbruik en een hogere opbrengst.

De SM 17 is bedoeld als tussenmodel tussen de SM 15 en de 
SK 22 . Maar dit nieuwe model is kleiner, sterker, efficiënter 
en vooral economischer. Kaeser heeft het schroefblok 
verbeterd, waardoor de overbrenging vergroot kon worden. 
En dus het toerental omhoog kon. Met als gevolg een hogere 
luchtopbrengst: 1,68 m3 van 10 bar p/min. 
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Het afgelopen jaar is al menig project succesvol afgerond. 
En er staan er nog meer op stapel. Mede daardoor is 
Poelstra Perslucht op zoek naar een nieuwe servicemonteur. 
Een flexibele vakman met ruime ervaring in onderhoud en 
machinebouw. Die zelfstandig onderhoud, nieuwbouw en 
leidingwerk kan uitvoeren aan nieuwe en bestaande perslucht-
installaties.  Maar eventueel ook ingezet kan worden bij de 
machinebouw. 

Iemand met een technisch opleiding op minimaal MBO niveau. 
Bij voorkeur WTB/ Installatietechniek. Iemand die zelfstandig, 
innovatief, vakkundig, ervaren en nauwkeurig kan werken. 

Iemand met een flexibele instelling en een servicegerichte 
aanpak. Kandidaten met ervaring in lastechnieken, verspaning 
en electrische besturingen genieten de voorkeur. De 
werkzaamheden vinden deels plaats in de eigen werkplaats in 
Groningen, deels bij opdrachtgevers in de regio. 

GeZOcht: SerVIce MOnteur PerSLucht SYSteMen

uItBreIDInG VOOr POeLStrA PerSLucht
Vorig jaar is Poelstra Perslucht opgericht. Als zusterbedrijf van Poelstra Machinefabriek. 
en nu al is de uitbreiding een schot in de roos. Beide bedrijven versterken elkaar. en maken 
dankbaar gebruik van elkaars expertise.

Interesse? Zin in een uitdagende job met veel 
verantwoordelijkheden en afwisseling? 
waarbij een beroep wordt gedaan op jouw kennis en 
ervaring?  neem dan contact op met Bert Poelstra. 

ALS BeSte uIt De BuS

Niet schrikken als ‘ie voor komt rijden: de nieuwe 
servicebus van Poelstra Perslucht. Want hij is groot 
en zwart en biedt onderdak aan een volledige mobiele 
werkplaats. De nieuwe bus heeft alles aan boord om 
zowel nieuwbouw als onderhoud op locatie te plegen.


