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kraftwerk-service.de

Specialist voor industrieservice in 
conventionele energiecentrales 
en verbrandingsinstallaties 
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BUCHEN is deel van de 
REMONDIS-Group, een van‘s werelds 
grootste dienstverleners voor recycling, 
service en water. De ondernemingen van 
deze groep beschikken over meer dan 
500 filialen en vestigingen in 34 landen 
in Europa, Afrika, Azië en Australië. Hier 
werken meer dan 30.000 medewerksters 
en medewerkers voor circa 30 miljoen 
burgers en vele duizenden bedrijven. Op 
het hoogste niveau. 
In opdracht van de toekomst.

BUCHEN KraftwerkService GmbH 
Schloßstraße 36
44653 Herne // Duitsland 

T +49 2325 3729-0
F +49 2325 3729-219
vertrieb.bks@buchen.net 
kraftwerk-service.de

En onderneming van de 
REMONDIS-Group

Oude stiften zoals bijvoorbeeld ketelstif-
ten, golfankers of plaathouders worden 
handmatig verwijderd en de oude veranke-
ringselementen worden vlak geschuurd



 snelle en veilige verbinding

 aan het basismateriaal vastlassen over het gehele vlak

 goede warmteovergang (koeling)

 er kunnen verschillende geometrische vormen en ankertypes worden  

 gelast (stiften, golfankers, plaathouders)

 breed scala aan materiaalcombinaties:

 ferritische en austenitische ankers en ankers op basis van nikkel in  

 combinatie met zeer uiteenlopende materialen

Stiften verwijderen:

 het verwijderen van oude stiften, bijv. ketelstiften, golfan 

 kers, plaathouders

 het vlak schuren van de oude verankeringselementen

Bestiften: 

 leveren en vakkundig vastlassen van de verschillende 

 ankertypes volgens individuele eisen van de klant

 adviesprestaties over kwaliteiten van materiaal en 

  ankertypes

> Hoofdvoordelen van de methode: > Ons leveringsprogramma:

Uitsluitend gekeurde boutlassers met een 
geldig lasdiploma voeren deze preci-
siewerkzaamheden uit met behulp van 
moderne boutlasapparaten

Er kunnen verschillende geometrische vormen 
en ankertypes alsmede een breed scala aan 
materiaalcombinaties worden gelast.

> BOUTLASSEN IN VERWARMINGSINSTALLATIES

Een efficiënte verbranding wordt in veel verwarmingsinstal-
laties verzorgd door een functioneel vuurvast systeem.

Tussen ketelbuis en vuurvaste bekleding vormen metalen verankeringsele-

menten (bouten) de schakels, die voornamelijk tijdens het boutlasmethode 

worden aangebracht.

BUCHEN KraftwerkService neemt alle werkzaamheden op zich t.b.v. het 

repareren en het nieuw aanbrengen van stiften binnen en buiten ketelins-

tallaties. Dit omvat alle voorkomende voorbereidende werkzaamheden, 

bijv. het reinigen van ketels met behulp van de droogstraalmethode, het 

verwijderen van stiften en het schuren van oppervlakken. Orders worden 

nauwkeurig afgewikkeld door het gebruik van moderne en efficiënte 

handlasmachines. Voor het afwikkelen van orders worden uitsluitend

speciale werkkrachten met een geldig lasdiploma ingezet.

Verbrandingsinstallaties


