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24/7 beschikbaar
• 24/7 beschikbaar
• Wereldwijd inzetbaar
• Innovatieve dienstverlener
• Flexibel

 Voordelen:
• On site machining
• Werkplaats reparaties
• Bolt tensioning
• Onderhoud dieselmotoren
• 3D laser scannen / engineering
• Fabricage-, installatie leidingwerk
• Lasserij
• Revisiewerkzaamheden
• Predictief-, preventief- en correctief onderhoud

Al meer dan 70 jaar is Goltens het alternatief zodra de 

fabrikant van de oorspronkelijke apparatuur het budget, of de 

beschikbare tijd die voor een project is ingepland, dreigt te 

overschrijden. Door snel te reageren in kritieke situaties met 

services van voorspelbare hoge kwaliteit heeft Goltens een 

sterke positie verworven bij besluitvormers die grote waarde 

hechten aan ononderbroken voortgang. Hierdoor komt u niet 

voor onverwachte verrassingen te staan en kan het meest 

optimale resultaat worden gerealiseerd. Goltens Rotterdam 

is een VCA**2008/5.1 en NEN ISO  9001-2015 gecertificeerd 

bedrijf, erkend leerbedrijf en telt bijna 60 werknemers. 

Ons werkterrein bevindt zich in verschillende industriële 

sectoren zoals de chemische- en petrochemische industrie.

Maar ook elektriciteitscentrales, afval- en staalverwerking en 

maritieme sector is voor ons bekend terrein. Goltens monteurs 

zijn wereldwijd inzetbaar en zetten hun professionele talenten 

altijd in om hoogwaardige kwaliteit af te leveren. Zij zijn 

volledig getraind, competent en hebben Veiligheid, Service en 

Kwaliteit als hoogste prioriteit staan. Om dit te bereiken is een 

kwaliteitsborgingsysteem ingevoerd. Het beleid met betrekking 

tot arbeidsomstandigheden en milieu moet minimaal voldoen 

aan de Veiligheids Checklist Aannemers**.

7
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24
hours
a day
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Lorenzweg 29
3208 LJ Spijkenisse
Nederland
Tel.: +31 181 465100 (24/7)
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ON SITE MACHINING – BOLT TENSIONING – 3D ENGINEERING – SERVICE & REPAIR

Waarom Goltens
Goltens Rotterdam is uw industriële en maritieme
partner in technische dienstverlening. 

Om zo volledig mogelijk te ontzorgen, 
kan Goltens het volgende voor u betekenen:
· On site machining
· Werkplaats reparaties
· Bolt tensioning
· Turbine onderhoud
· Onderhoud dieselmotoren
· 3D laser scannen
· Fabricage-, installatie leidingwerk
· Verkoop-, verhuur slangen en koppelingen
· Lasserij (op-mig-tig)
· Revisie werkzaamheden
· Predictief-, preventief- en correctief onderhoud

Al meer dan 70 jaar is Goltens het alternatief zodra 
de fabrikant van de oorspronkelijke apparatuur het 
budget, of de beschikbare tijd die voor een project 
is ingepland, dreigt te overschrijden.

Door snel te reageren in kritieke situaties met services 
van voorspelbare hoge kwaliteit heeft Goltens een 
sterke positie verworven bij besluitvormers die grote 
waarde hechten aan ononderbroken voortgang. 
Hierdoor komt u niet voor onverwachte verrassingen 
te staan en kan het meest optimale resultaat worden 
gerealiseerd.

Goltens Rotterdam is een VCA 9001-2015 en OHSAS 

bijna 40 werknemers. Goltens monteurs zijn wereldwijd 
inzetbaar, volledig getraind, competent en hebben 
Veiligheid, Service en Kwaliteit als hoogste prioriteit 
staan naar onze klanten.

Ons beleid is mede gericht op QHSE beleid. Om dit te 
bereiken is een kwaliteitsborgingsysteem ingevoerd, 
gebaseerd op de eisen in de NEN-ISO-9001:2008. 
Het beleid met betrekking tot arbeidsomstandigheden 
en milieu moet minimaal voldoen aan de Veiligheids 
Checklist Aannemers**.

Ons werkterrein bevindt zich in veel verschillende 

de chemische en petrochemische industrie, 
elektriciteitscentrales, afval- en staalverwerking, 
scheepsbouw, voedingsindustrie en diversen andere 
takken van industrie.

• Uitgebreid machinepark op locatie
• 24/7 beschikbaar
• Wereldwijd inzetbaar
• Flexibel
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On Site Machining Industrial Services Inhouse Services

 Voordelen:
• 24/7 Wereldwijd
• Compleet aanbod technische totaaloplossingen
• Geavanceerde mobiele machines
• Laser meetsystemen
• Innovatieve dienstverlener

 Voordelen:
• Multidisciplinaire partner
• Volledige ontzorging
• Maatwerk
• Snel inzetbare specialisten 24/7-365
• Tijdbesparing

 Lassen:
• Poederdek (SAW)tot Ø2000 mm, 3000 kg
• MIG tot Ø2000 mm, 3000 kg, Staal-RVS-Stellite-Inconel

 Schoonmaak:
• Ultrasoon tot 1800 kg
• Straalcontainer
• Hogedruk

• Kotteren
• Boren/tappen/ruimen
• Flenzen vlakken•
• Frezen
• Honen
• Lijnboren

• Bolt tensioning
• 3 D laserscannen / engineering
• Technical recruitment
• On site Machining en allignment
• Revisie en onderhoud aan technische installaties
• Ondersteuning technische dienst
 d.m.v. onderhoudscontracten

 Machinaal Verspanen:
• Draaien tot Ø1000 mm, 3500 mm lang
• Frezen Bereik XYZ 1100 mm x 300 mm x 400 mm
• Kotteren Bereik XYZ 1500 mm x 1000 mm x 2000 mm
• Carrousel tot Ø1600 mm, 1500 mm hoog
• Honen tot Ø450 mm, 1500 mm lang
• Vlakslijpen Bereik XYZ 700 mm x 350 mm x 300 mm

Door onze jarenlange ervaring en voortdurende investeringen in 

hoogwaardige machines en gespecialiseerd personeel, zijn wij 

in staat om alle voorkomende werkzaamheden op het gebied 

van on-site machining voor u uit te voeren op een locatie naar 

keuze. Zelfs indien er geen bestaand gereedschap beschikbaar 

is dat geschikt zou zijn voor een bepaalde klus, zijn wij in staat 

om het werk uit te voeren met gereedschap dat wij speciaal 

voor dit doel in eigen huis ontwikkelen en fabriceren. 

Een greep uit onze beschikbare on-site machining diensten:

• Het frezen van aanlegvlakken, fundaties, flenzen, afdichtingen
• Het doorhalen en “beveling” van leidingwerk
• Het slijpen en/of machineren van assen, kleppen, krukassen
• Het boren, ruimen en tappen van gaten
• Alle voorkomende kotter werkzaamheden
• Het polijsten/honen van cilinders en assen
• Alle voorkomende alignment werkzaamheden

Uiteraard staat Goltens Rotterdam garant voor de hoogste 

kwaliteit en nauwkeurigste toleranties en staan onze teams 

24/7 voor u klaar. Daarnaast kunt u van ons verwachten dat wij 

werken volgens de gestelde veiligheidsnormen, wat geborgd 

is door onze VCA** certificering alsmede de individuele VCA-
certificering van onze specialisten.

Goltens is een ons-stop-shop organisatie; dat wil zeggen dat 
wij u volledig kunnen ontzorgen en optimaal zijn ingericht u 
maatwerk te leveren. Onze mensen verrichten op projectbasis 
onderhoudswerkzaamheden aan industriële assets waarbij 
veiligheid en innovatieve oplossingen centraal staan.
Zo werken wij met onderhoudscontracten waarbij onze mensen 
gedurende een langere periode meedraaien met uw technische 
dienst. Daarnaast zijn zij ook flexibel inzetbaar gedurende 
shutdowns of turnarounds.

Onze kernwaarden;
Veiligheid, ontzorgen, kwaliteit en flexibiliteit.

Zowel predictief, preventief en correctief onderhoud voeren wij 
efficiënt uit. Meedenken met de klanten en ontwikkelen van eigen 
gereedschap is onze kracht. Wij laten niets aan het toeval over. 
Als betrokken partij staan wij dicht bij de klant en wij hebben 
continu aandacht voor uw wensen en behoeften. Zo leveren wij 
maatwerk voor elke individuele klant. Onze kernwaarden zijn 
veiligheid, ontzorgen, kwaliteit en flexibiliteit.

Wanneer het productieproces stagneert door een storing kunnen 
wij in onze 4000 m2  werkplaats in Spijkenisse snel schakelen. 
Goltens heeft hiervoor vakmensen en machines in huis. Tevens 
is er voldoende hijscapaciteit. Hierdoor kunnen wij een reparatie 
adequaat uitvoeren en kan productie uitval tot het minimum 
worden beperkt. Onze specialisten zorgen voor een uitstekend 
resultaat. Opdrachten die in omvang varieëren van het overhalen 
van een volledige dieselmotor tot het overhalen van pompen en 
afsluiters, worden met evenveel zorg uitgevoerd.

Capaciteit voor machinale bewerkingen en 
een volledig ingerichte lasserij

Ook is er voldoende capaciteit voor diverse machinale 
bewerkingen zoals het bewerken van pakkingvlakken op 
warmtewisselaars, condensators, flenzen en deksels. Het 
aanbrengen van laskanten op leidingwerk, algemeen draai-, 
frees- en kotterwerk. Onze werkplaats heeft een volledig 
ingerichte lasserij met gecertificeerde lassers waar wij diverse 
materialen zoals Inconel, Stellite en RVS gebruiken voor het 
aanbrengen van slijtlagen. Het oplassen van assen, deksels 
en andere delen behoort ook tot de mogelijkheden.


