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          Gastbedrijf deze avond    in Goes 

 

Korte samenvatting van een avond met een gouden randje en een diamantje. 

 

We hadden hoog ingezet op de lezingavond bij IHC Fundex in Goes 

maar lang niet hoog genoeg want wat ons door Sales Manager John 

Brakman en vele technische collega's werd gepresenteerd was in alle 

opzichten uniek. 

Na een mooie presentatie gingen we naar het buiten terrein waar een 

af te leveren machine stond opgesteld om te testen en werd voor ons 

een proefboring gedraaid waarbij de afdeling engineering en de service 

monteurs ons op vakkundige wijze uitleg gaven. 

Een Hydropowerpack stond ook voor ons klaar en men toonde ons hoe 

alles gecontroleerd kon worden en hoe men ook de motor op zijn 

maximum vermogen kon testen. 

Wat direct opviel als de deuren of deksels werden geopend was de 

bijzonder nette afwerking van alle leidingen, kabels en aansluitingen 

evenals de plaatsing van de componenten. 

De ombouw is gepoedercoat en is zodanig geconstrueerd dat na de 

coating geen lasbwerkingen meer zijn uitgevoerd en werkelijk met alles 

rekening is gehouden, het is uniek om te zien hoe men in staat is om 

vanuit een basesontwerp zo naar speciale toepassingen kan komen. 

Bij de rondgang door de werkplaats zagen we dat de organisatie en de 

werkvolgorde zijn uitwerking op het product aan alle kanten uitstraalt 

en dat hier het vakmanschap op zeer hoog niveau staat. 

Het klinkt allemaal zeer eenvoudig maar als men let op de manier 

van verwarming voor en tijdens het lassen evenals het afkoelen 

daarna, dan kom je maar tot een conclusie hier weet men wat en kan 

men wat.   

Als we aan het einde van de late avond omwille van de tijd afscheid moeten nemen horen 

we van alle kanten dit is een uniek bedrijf waar het vakmanschap, de inzet van de mensen 

en het product werkelijk van zeer grote klasse is. 

 

We kunnen zondermeer zeggen een avond voor techneuten door toptechneuten. 

 

Wij wensen IHC Fundex nog vele goede jaren, ze verdienen het. 

 

Verslag:  Kees kommer 

 

Voor foto’s van deze avond zie onze Picasa fotowebsite.      (Ctrl + Klik ) 

https://picasaweb.google.com/116817849832577831557/2013IHCGoes?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNXVjd3e7r-LtQE&feat=directlink

