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‘De klant heeft een
idee, wij hebben de
oplossing’
Rudy van Steenbergen en Pim de Wit
studeerden Mechatronica, deden ervaring
op bij bedrijven in de branche om vervolgens
hun eigen business te starten: Boltt
Machinery, gevestigd in Espel. Zij ontwerpen,
maken en verkopen verwerkingsmachines
voor bloembollen en aardappelen.

Rudy van Steenbergen en
Pim de Wit
Rudy 31 jaar, Pim 30 jaar

Eigenaren Boltt Machinery

We combineren de wens van de klant met onze
productkennis en komen zo tot oplossingen. Hier
zijn wij dag in dag uit mee bezig. Waarom? Omdat
wij oprecht van ons vak houden, het houdt ons
dagelijks bezig.”

Kwaliteit is…
Over Boltt Machinery…
“In oktober 2018 zijn wij gestart met het ontwerpen, maken en verkopen van verwerkingsmachines voor de agrosector en zijn gespecialiseerd in
machines voor de bloembollen- en aardappelsector.
Ondanks dat wij een jong bedrijf zijn hebben we al
veel machines mogen maken, waaronder een complete sorteerlijn voor bloembollen. In onze ruime
productiehal in Espel doen wij bijna alles zelf. Van
ontwerp tot programmeren, constructie, montage
en het afleveren van de machines.”

In deze corona tijd…
“Is het aangenaam druk. Wij hebben mooie projecten weten binnen te halen. Van een verwerkingslijn
voor bloembollen tot een leeslijn voor pootgoedaardappelen. Ook zagen wij een ruim aanbod van
goed personeel, waardoor wij ons team op meerdere plekken hebben kunnen versterken. Wij hopen
vanzelfsprekend dat de schade voor onze klanten
meevalt.”

Wat ons drijft is…
“Vernieuwing brengen in de agrosector. Dit
doen wij door alle machines op maat te maken.

“Een drijfveer van ons bedrijf. Klanten kunnen zich
nagenoeg geen stilstand meer permitteren, dus
gebruiken wij de juiste materialen en lagers voor
de juiste toepassingen. Bij Boltt Machinery kunnen
klanten rekenen op industriële kwaliteit voor een
prijs die marktconform is. We ontwikkelen onze
producten in eigen huis, waar we ons richten op
zowel kwaliteit en levensduur van de machines als
op het gebruikersgemak.”

Mijn omgeving is…
“De prachtige Noordoostpolder. Een mooi fundament onder Boltt Machinery, een uiterst stabiele
plek om een mooi bedrijf uit te bouwen en uit de
prachtige Noordoostpolderklei te trekken. Wij zijn
gevestigd te midden van onze klantenkring en op
een uur afstand van Noord-Holland en Groningen.
Perfect dus.”
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