
DE COMPLETE  
OPLOSSING 

Door de eersteklas samenwerking van onze  afdelingen  

industriële mechanica en  electriciteit en automatisering 

kunnen wij onze klanten complete oplossingen aanbie-

den, met een effectieve kostencontrole. Dit levert vooral 

bij seizoensafhankelijke opdrachten, zoals in de levens- 

middelenindustrie, een  groot voordeel op. De brede  

kennis en de grote ervaring van onze medewerkers vullen 

elkaar uitstekend aan en dat maakt ons tot een betrouw- 

bare en competente partner voor de opbouw, instal-

latie, het onderhoud en de reparatie van machines en  

installaties. Flexibele en betrouwbare service  heeft bij ons 

de hoogste prioriteit.

KORTE WEGEN  
NAAR SUCCES 

Onze organisatiestructuren zijn bewust ‚plat‘ en flexibel  

opgebouwd. Doordat we onze interne lijntjes kort houden, 

bereiken onze klanten snel en succesvol hun doel. Voor-

waarden daarvoor zijn de ruimte om beslissingen te nemen 

en de overdracht van verantwoordelijkheid. Wij stimuleren 

een werkomgeving die elke medewerker in staat stelt zijn 

capaciteiten te benutten en een positieve bijdrage te  

leveren aan de verdere ontwikkeling van de onderneming. 

Hiërarchische drempels zijn er alleen waar ze echt nodig 

zijn. Onze medewerkers opereren in teams met vergaande 

bevoegdheden.

BLIK NAAR  
VOREN

Of het nu gaat om een kerncentrale, olieverwerkende 

industrie, machinebouw, electrowerken of  voedings-

middelen-  en chemische industrie,  wij anticiperen op 

de eisen en verwachtingen van onze opdrachtgever. 

Regelmatige opleiding en scholing staan borg voor de 

hoogste veiligheidsstandaard en verhogen  voortdurend 

de kwalificaties en motivatie van onze medewerkers. 

Zo blijven wij voldoen aan de steeds hogere eisen in de  

industriële dienstverleningssector. Als opleidings-

beroepen bieden wij industriële mecaniciëns  voor  

onderhoud en electromonteurs voor bedrijfstechniek 

aan.

PARTNERSCHAP  
ZONDER GRENZEN

Wij zijn niet  alleen in Duitsland een gewaardeerde partner, 

maar leveren in heel Europa  overtuigende arbeid voor 

onze klanten. Vooral in Nederland staan we al jaren als een  

betrouwbare partner bekend, dankzij uitstekende service 

en  groeiende relaties. Onze veeleisende klanten kiezen 

voor ons vanwege de kwaliteit  en de veelzijdigheid van 

onze dienstverlening.

GECERTIFICEERD VOLGENS
- AD2000-Regelwerk HP0

- DIN EN ISO 3834-3

- Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

- Fachbetrieb gemäß §19 I WHG

EEN OVERZICHT VAN ONZE  
SERVICEVERLENING

MECHANICA & MECHANISCHE FABRICAGE
- Fabricage van constructies
- Verspaningsarbeid (draaien/frezen)
- Onderhoud, reparatie en montage van
  • Separatoren, Decanters, Centrifuges
     en Pompen van elke soort  
- Opbouw, onderhoud,  ombouw en reparatie van 
   machines en installaties
- Verplaatsen van machines en installaties 
- Testen van productiemiddelen door  expert
  • Hefvoertuigen en hefgereedschappen, Kranen,   
     Deuren en poorten, Ladders en trapjes

ELEKTRISCHE, ELEKTRONISCHE & PROCESCONTROLETECHNIEK
- Industriële automatisering en visualisering
- Vervaardigen van schakelschema‘s
- Bouw van schakelkasten
- Verkabeling en installatie
- Meet- en regeltechniek
- Reparatie en modernisering van oude installaties 
- Netwerk- en telecommunicatie
- Gebouweninstallatie
- Testen van elektrische installaties en productiemiddelen

AANLEG VAN PIJPLEIDINGEN
- Complete  aanleg van pijpleidingen in installaties
- Ombouw, vervanging en reparatie van pijpleidingen
- Edelstaal-, staal- en PE-pijpleidingen

PERSONELE DIENSTVERLENING
- Bedienen van installaties
- Werken als uitzendkracht in het  kader van  
   Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)



© 
w

w
w.

fr
ei

Si
gn

.d
e

SAMEN STERK

Als flexibele en veelzijdige onderneming voor industriële 

dienstverlening hechten wij  aan het vakmanschap en de 

eigen verantwoordelijkheid van elke individuele mede- 

werker. Onze vakmensen op het gebied van machine-,   

pijpleidingen-  en installatiebouw, elektrotechniek, MSR- en 

procescontroletechniek werken zelfstandig en kunnen hun 

ervaring en hun know-how optimaal uitnutten ten gunste 

van onze klanten. Ze voldoen op locatie aan de hoogste 

kwaliteitseisen en veiligheidsvoorschriften. Onze vakge-

bieden werken daarbij perfect samen en zorgen voor een 

sterk en harmonieus geheel.

Emsland-Service-GmbH
Bedrijf 
Botterdiek 1
49824 Emlichheim
Telefoon  0049 59 43 - 99 91 - 0
Fax           0049 59 43 - 99 91 - 10
info@emsland-service.de

Administratie
Alfred-Mozer-Str. 61
48527 Nordhorn
Telefoon  0049 59 21- 80 76 - 0
Fax           0049 59 21- 80 76 - 11
verwaltung@emsland-service.de

www.emsland-service.de

Verdere  ondernemingen van  
de Werkstätten-Groep

Werkstätten GmbH, Nordhorn
www.werkstaetten-gmbh.de
www.monotal.com

Wilbers Werkstätten GmbH, Bad Bentheim
www.wilberswerkstaetten.de

Wilbers Lifting GmbH, Bad Bentheim
www.wilberslifting.de

Werkstätten heating-systems GmbH, Nordhorn
www.drehrohrkessel.de

Heiza-Werkstätten 
Wärmetechnik GmbH, Lambrecht (Pfalz)
www.heiza.de

SERVICE UIT  
OVERTUIGING

UW PARTNER VOOR 
INDUSTRIËLE DIENST-
VERLENING


