Boltt Machinery

Machines op
bestelling
Een nieuwe speler in de markt van verwerkingsmachines
is Boltt Machinery. Aan het roer van dit jonge bedrijf
in Espel staan Pim de Wit en Rudy van Steenbergen.
Zij bouwen op maat gemaakte kwaliteitsmachines.
Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

Rudy van Steenbergen
(links) en Pim de Wit met
hun kistendraaier.
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Elke machine wordt voor
realisatie eerst ontworpen
door Pim de Wit.

B

oltt Machinery maakt verwerkingsmachines
voor bloembollen en aardappelen in binnenruimtes. Deze twee sectoren sluiten op elkaar
aan: “Van januari tot juli zijn we vooral bezig
met het maken van machines voor de bloembollensector, daarna voor de aardappelsector. Zo hebben we jaarrond werk”, licht eigenaar Rudy van Steenbergen (31
jaar) toe. Hij heeft samen met Pim de Wit (30 jaar) op
10 oktober 2018 Boltt Machinery opgericht. Het bedrijf
heeft in Espel een productiehal, waar het de bouwers
aan niets ontbreekt. Zo hebben ze ruime werkplekken
en een elektronicaruimte.
Op één werkplek liggen alle lagers van een pelmachine van een klant uitgestald. Eigenlijk ligt de complete
machine uit elkaar voor onderhoud. Dit is de werkwijze
van de jonge ondernemers. Van Steenbergen: “Tijdens
een onderhoudsbeurt controleren we alle lagers en vervangen we wat nodig is. Kwekers kunnen geen stilstand
in het seizoen permitteren. Daarom kijken we alles na.”
Kwaliteit is belangrijk voor zowel Van Steenbergen als
De Wit. Niet alleen tijdens het onderhoud, maar ook
tijdens het ontwerpen en bouwen van machines. “Op
kwaliteit doen we geen concessies.” De Wit heeft het
over zware kwaliteit lagers en motoren. “Onze machines zijn robuust, van industriële kwaliteit. Zelfs het
spuitwerk is tweelaags.”
Dat Van Steenbergen en De Wit samen een bedrijf
zijn gestart, was niet vanzelfsprekend, hoewel ze in
hetzelfde dorp zijn opgegroeid en dezelfde opleiding
(Mechatronica) hebben voltooid. Ze kenden elkaar, maar
hadden zelf niet bedacht om te gaan samenwerken.
Een klant gaf hun het zetje in de juiste richting door te
zeggen dat ze een goede combinatie zouden zijn. Van
Steenbergen was namelijk actief in marketing en had al
ideeën om een eigen bedrijf te starten. De Wit is technicus en wilde als zoon van een ondernemer (Gebroeders
De Wit Bloembollen) zijn eigen onderneming. Hij kon
gemakkelijk zelfstandig worden, maar alleen als monteur op pad zag hij niet zitten.
Samen Boltt Machinery oprichten bleek de oplossing.
“We hebben veel gesprekken gevoerd”, laat Van Steenbergen weten. Om te zien of ze echt een goede match
waren, hebben ze beiden hun ideeën voor het bedrijf
opgeschreven en vergeleken. Ze zaten aardig op één lijn.
Zo kwam naar voren dat ze beiden verwerkingsmachines van hoge kwaliteit voor binnenruimtes wilden maken naar wens van de klant. Dat is precies wat ze zijn
gaan doen. De eigenaren hebben niet hetzelfde takenpakket. Van Steenbergen doet de marketing en verkoop,
De Wit ontwerpt de machines en maakt ze.

RESPECT
Nadat duidelijk was dat ze samen verder wilden, ging
het snel. Van Steenbergen: “Het eerste wat we hebben
verkocht, was een leesband aan de ouders van Pim. Zo
zijn we begonnen.” In het begin werd een schuur in
de buurt gehuurd, waar al veel benodigd gereedschap
aanwezig was. Zo konden ze laagdrempelig instappen.
In augustus 2019 verhuisde het bedrijf naar de huidige werkruimte in Espel. De ruimte was nodig omdat

er meer opdrachten voor nieuwe machines kwamen.
Losse machines, zoals leesbanden en sorteermachines,
werden verkocht. Al snel volgde een hele sorteerlijn.
“Dat een klant het aandurfde om van een jong bedrijf
een hele nieuwe sorteerlijn te kopen, daar hebben wij
veel respect voor. We zijn echt samen met de klant
een traject ingegaan”, vertelt De Wit. “Dat geeft ook
vertrouwen”, voegt Van Steenbergen toe. De machines
zijn voor de jonge eigenaren nieuw, maar de werking
is niet volledig anders dan wat er al bestaat. De Wit:
“We gooien concepten niet compleet over de kop. Neem
als voorbeeld een kistenkantelaar. Er zijn een aantal
manieren die werken. Die gebruiken wij ook, maar we
verbeteren ze wel.”

GEEN CATALOGUS
Wat de klant wenst, maakt Boltt Machinery. Er is geen
voorraad of catalogus. “We maken alle machines op
maat”, zegt De Wit. Bij interesse in een machine van
Boltt Machinery komt Van Steenbergen langs. “Op
locatie kan ik de meest efficiënte lijn – denk aan aantal
heftruckbewegingen – voorstellen of een machine
inpassen. Wij denken mee en vertalen de wens van
de klant door in onze machines.” Door deze weg van
speciaalbouw in te slaan onderscheidt Boltt Machinery
zich van andere machinebouwers. Bijna alles doen de
bouwers zelf. “We tekenen de machines, programmeren
de besturingsprogramma’s, regelen het elektra, maken
de machine en leveren deze als dat kan zelf af”, geeft
Van Steenbergen aan. Alleen het plaatwerk laten ze op
maat maken en het poedercoaten besteden ze uit.
Nu het bedrijf diverse machines heeft gemaakt, verkopen
ze meer. “Geïnteresseerden kunnen de machines nu zelf
zien. Plus mond-tot-mondreclame werkt goed. Mensen
weten ons steeds beter te vinden”, meent Van Steenbergen. Inmiddels werken er twee medewerkers in vaste
dienst en twee op contact. Door de groei van het bedrijf
menen de eigenaren dat ze een speler zijn op de markt
van verwerkingsmachines. “We krijgen veel aanvragen.
We hoeven ons tot juli volgend jaar niet te vervelen. Dat
geeft ons ook zekerheid”, licht De Wit toe. In 2021 mag
Boltt Machinery een complete sorteerlijn maken, maar
ook delen van een verwerkingslijn en meerdere losse machines. Er is nog ruimte voor een paar aanvragen volgens
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de machinebouwers, maar niet veel meer.
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