Scheepvaart
Het gebruik van kunststof in de scheepsbouw neemt steeds meer toe. Toepassing van kunststof leidingen levert
kostenbesparing op, zowel tijdens de installatie als tijdens het gebruik. Installatiegemak, een langere levensduur en
gewichtsbesparing maken kunststof tot een logische keuze. Beutech Kunststoffen & Bewerking voorziet in die behoefte
van scheepswerven met leidingsystemen en op maat gemaakte watertanks van hoogwaardige kunststof. Toegepaste
materialen zijn vooral HDPE (Hoge Dichtheids Polyetheen) en PP (Polypropyleen).
Diversiteit aan leidingsystemen:
• Ballast leidingen
• Bilgewaterleidingen
• Drinkwaterleidingen
• Kabelleidingen
De voordelen op een rij:
• Kostenbesparing tijdens de installatie
• Corrosiebestendige producten met lange levensduur
• Installatiegemak: modulair op te bouwen en eenvoudig te
installeren m.b.v. electrolassystemen
• Gladde materialen die niet gevoelig zijn voor aanslag
• Hoge chemische bestendigheid
• Onderhoudsvrij
• Licht in gewicht
• Volledig recyclebaar

Diverse Prefab leidingdelen...

... na installatie aan boord

HDPE prefab-leidingsystemen
Naar wens kunnen de leidingsystemen geprefabriceerd
aangeleverd worden, per sectie, op verschillende werven en met
verschillende levertijden. Ook het plaatsen en monteren van
leidingsystemen op locatie door onze medewerkers is mogelijk.
Kwaliteit
Beutech Kunststoffen en Bewerking maakt gebruik van moderne
CNC-lasmachines en al onze lassers zijn DVS 2207 gecertificeerd.
Alleen materialen die door relevante instanties als Lloyds zijn
toegestaan worden gebruikt.

www.beutech.nl

... op moderne CNC machines geassembleerd

Scheepvaart
HDPE watertanks
Eén van de vele specialiteiten, die Beutech voor diverse
scheepbouwers produceert, zijn HDPE tanks voor schoon en
vuil water. De mogelijkheden qua maatvoering en capaciteit/
inhoud zijn zeer groot. Ook ten aanzien van aansluitingen op de
tanks bieden wij veel mogelijkheden. De tanks zijn gegarandeerd
lekdicht, zeer sterk en licht in gewicht.
Meer mogelijkheden
In de loop der jaren heeft Beutech ruime ervaring opgedaan in
het meedenken en vinden van oplossingen in de ontwikkeling
van specifieke producten en systemen. Voor informatie, advies
en mogelijkheden kunt u telefonisch contact opnemen met onze
afdeling verkoop, op telefoonnummer 0521-343536. U kunt ook
een e-mail sturen naar: verkoop@beutech.nl.

HDPE watertank met diverse aansluitingen

Watertanks klaar voor transport

Lossen op de scheepswerf

HDPE watertank aan boord

Volg Beutech op:
Oevers 11
8331 VC Steenwijk

Tel. +31(0)521 - 343 536
Fax +31(0)521 - 343 444
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