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De juiste partner
Compressor Service Techniek (CST) heeft in het brede bereik van perslucht al 
jarenlang een vooraanstaande marktpositie. De activiteiten in zowel het hoge- 
als lagedruk segment bestaan uit de in- en verkoop, service, onderhoud, 
levering en inbedrijfstelling van zowel ademlucht compressoren als industri�le 
compressoren. Onze (technische) ervaring en ruime voorraad van onderdelen 
zorgen voor de juiste oplossing en snelle levering.

U krijgt vooraf vakkundig advies over de aanschaf van uw compressorinstalla-
tie. Wij ontwerpen en realiseren de complete inrichting en zorgen voor correcte 
levering en inbedrijfstelling.

CST heeft ruime ervaring met speciale projecten zoals inbouw van 
compressor- en/of ademluchtinstallaties in containers of aanhangers. Ook ver-
zorgen wij preventief en correctief onderhoud aan uw bestaande compressorin-
stallatie en voeren wij de benodigde keuringen uit waaronder de KVI (Keuring 
Voor Ingebruikneming). 

U kunt bij CST verder terecht voor in- en verkoop van machines, elk denkbaar
fabricaat vacu�mpomp, reparatie of revisie. Zie ook onze website 
www.cst-schiphorst.nl.

Onze hoofdmerken
Hoge druk:
Bauer, Sauer, Becker, Paramina, L&W, Coltri, Compair Reavell, Hamworthy. 

Lage druk:
Atlas Copco, Renner, Kayser, Alup, Ingersoll Rand, Boge, GrassAir, Creemers, Fini. 

‘Wij gaan voor service, kwaliteit 

           en duurzaamheid,
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‘Met ons totaalpakket, 
                                           ontzorgen wij u graag,

Onze kernactiviteiten
•  Onderhoud van complete persluchtinstallaties.

•  Koeldrogers, membraandrogers, regenererende drogers.

•  Filtratie volgens de ISO 8573-1 / NEN-EN 12021-2014-7.

•  Service en onderhoud aan alle merken compressoren.

• Levering en onderhoud van diverse typen vacu�mpompen.

• Aanleg van complete persluchtsystemen in zowel nieuwbouw als verbouw.

• Allerlei soorten leidingwerk voor iedere toepassing.

• Turn-key oplevering van complete machinekamers.

• Advies over keuringen en PED (richtlijn voor drukapparatuur- en systemen).

• Flexibele onderhoudsplanning zodat er altijd perslucht beschikbaar is.

•  Levering van nieuwe en gebruikte machines en onderdelen uit onze ruime  
 voorraad. 

•  Verhuren van installaties en totale ontzorging.

•  Kosteloos retour nemen van door ons gebruikte en milieubelastende   
 materialen. 

•  Bewaking luchtkwaliteit volgens diverse normen.
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Eigen           service- en onderhoudsdienst

• Gunstige tarieven waardoor de totaalkosten voordeliger uitvallen.

• Werkzaamheden worden verricht tegen een vast uurtarief.

• Geen voorrijkosten binnen Nederland (met uitzondering van de 
     waddeneilanden)

• 24-uursservice met zeer korte responstijden waardoor bij behoefte aan 
 technische ondersteuning, de uitvaltijd zo kort mogelijk wordt gehouden.

• Uitvoer van werkzaamheden door professionele fabrieksgeschoolde en 
 geautoriseerde compressorspecialisten.

• Kosteloos ter beschikking stellen van een bruikleencompressor, in het geval
  dat herstel van onvolkomenheden niet ter plaatse kan worden uit-
 gevoerd.

• Milieusparende afvoer van restmateriaal, zoals afgewerkte compressorolie  en
  verzadigde filters, zonder bijkomende kosten.

•  Montage en reparatie van energiebesparende aluminium persluchtleidingen.
 Ook leidingen van RVS, koper, verzinkt- en gegalvaniseerd staal monteren  
 en repareren wij.

•  Energieadvies en compressor effici�ncy.

•  Verhuur van diverse compressoren zowel voor kort als langdurig gebruik.
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Verhuur concept ‘Easy Care’

Bent u op zoek naar een aanvulling op uw huidige apparatuur, een tijdelijke 
vervanging of start u een project waarbij u een specifieke compressor of per-
sluchtinstallatie nodig hebt? Dan helpen wij u graag met ons verhuur concept 
‘Easy Care’. Naar gelang uw eigen wens kunt u alles wat u nodig hebt bij ons 
huren, van een compressor, vulpaneel, persluchtketel, tot aan een buffercilin-
der etc. 
Ook de inspectie en het onderhoud van de gehuurde apparatuur verzorgen wij 
voor u. Inspectie en onderhoud omvat niet alleen de apparatuur zelf maar ook 
wordt het leidingsysteem gecontroleerd op lekkages en of beschadigingen. 
Het onderhoud wordt conform fabrieksspecificaties uitgevoerd en aangepast 
op de omgeving en of gebruikersomstandigheden.

Voordelen
Onderstaand hebben wij de voordelen van dit unieke verhuurconcept op een 
rijtje gezet: 

1. Geen grootschalige investeringen in uw machinepark waardoor er meer  
 investeringsruimte mogelijk is voor uw corebusiness.

2. Huren met een vast bedrag per maand is geen aantasting op de   
 cashflow en geeft bestendigheid in de kostencalculaties.

3. Geen zorgen over het onderhoud en keuringen.

4. Storingen en reparaties dienen enkel telefonisch doorgegeven te 
 worden, de uitvoering en oplossing wordt geheel verzorgd.

5. Vervanging van onderdelen en/of componenten is inbegrepen.
  (Afhankelijk van uw conceptkeuze)

6. Vervanging van de compressor, koeldroger, filter installatie,  of andere  
 componenten bij calamiteiten is inbegrepen

7. Na verloop van een bepaalde leeftijd of draaiuren wordt de installatie  
 door ons vervangen, dus zonder aanvullende kosten beschikt u altijd  
 over een up-to-date installatie met de nieuwste snufjes.
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Specificatietabel verhuur concept Easy Care

Niveaus
Het Easy Care verhuur concept van Compressor Service Techniek kunnen wij u aanbieden op 3 
verschillende niveaus. 
• Verhuur concept Basic I 
• Verhuur concept Total Care II
• Verhuur concept Total Care III
Aan de hand van de tabel kunt u kiezen om zelf de aanvullende kosten voor montage en 
onderhoud te betalen, maar u kunt ook de volledige zorg voor uw gehuurde apparatuur bij ons 
neerleggen. U betaalt dan een vast bedrag per maand en voorkomt extra kosten.

In bijgevoegd schema (tabel 1) vindt u duidelijk en overzichtelijk alle specificaties weergege-
ven van de verschillende huurconcepten die wij aanbieden.

Tabel 1:
 Basic I  Total Care II Total Care III

Geschikt voor: Hoge druk en lage druk Hoge druk en lage druk Hoge druk

Keuringskosten Inclusief Inclusief Inclusief

Storing - reparatie Inclusief* Inclusief* Inclusief*

Montage - reiskosten Exclusief Inclusief Inclusief 

Onderhoud - inspectie Exclusief** Inclusief Inclusief

Bezoek monteur voor 
onderhoud - controle

Exclusief Inclusief Inclusief

Verbruiksmateriaal Exclusief Exclusief Inclusief

Plaatsingsruimte Exclusief Exclusief Exclusief

Stroomvoorziening Exclusief Exclusief Exclusief

Ventilatie Exclusief Exclusief Exclusief

*Kosten voor storing en reparatie zijn altijd voor onze rekening tenzij de oorzaak voor de storing of reparatie
  door derden veroorzaakt is.
**Onderhoud wordt door de verhuurder uitgevoerd op basis van nacalculatie, en wordt minimaal eens per jaar 
    uitgevoerd of vaker, indien de draaiuren hier aanleiding toe geven.

In alle gevallen huurt u de hardware zoals opgenomen in de huurovereenkomst. Betaling van 
de huur dient in alle gevallen maandelijks plaats te vinden. 

U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de plaatsingsruimte, verzekering, stroomvoorzie-
ning en ventilatie van de installaties. Bij verhuur concepten Basic I en Total Care II dient u de 
aanschaf van de filterpatronen te bekostigen.
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Uniek
Wij zijn als enige Bauer leverancier in Nederland geautoriseerd om Compres-
soren om te bouwen, zodat wij met zo weinig mogelijk vermogen een zo hoog 
mogelijk rendement voor u kunnen halen.

Hierdoor hebben onze compressoren een langere levensduur en zijn deze ener-
giebesparend met een hogere opbrengst en een lagere kostprijs voor uw pers-
lucht.

Ook kunnen wij uw apparatuur en/of installatie aanpassen naar uw wensen en 
behoeften.

www.cst-schiphorst.nl
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‘Altijd kunnen beschikken over 
           gecertificeerd personeel,

Scholing
Wij verzorgen ook trainingen en scholingen voor iedereen die beroepsmatig of 
vanwege vrijwilligerswerk werkt met persluchtinstallaties. Ook de bijbehorende 
certificaten worden hierbij door ons verzorgd.

Cursus 1  Bevoegd persoon - Theorie en Praktijk
 Theorie; vertrouwd worden met de ademluchtvulinstallatie.
 Praktijk; vulprocedures en bijbehorende procedures met aansluitend  
 een praktisch toets.

Cursus 2  Compressortechniek deel I - Theorie en Praktijk
 Theorie en praktijk van terugslagkleppen.

UItleg minimum drukhoudventielen en condensafblaasinrichtingen. 
 
 

 
Bespreken van voorkomende problemen en oplossingen.

 

Cursus 3  Compressortechniek deel II - Praktijk  
Praktijk aan compressoren in onze werkplaats.  
Bespreken van voorkomende problemen en oplossingen.  

Cursus 4  Electrotechniek - Theorie
 Electrotechniek van diverse besturingen, schema voorbeelden.
 Energiebesparing.

Cursus 5  Electrotechniek - Praktijk
 Elektrotechniek en eigenhandig schakelkasten bouwen, testen, 
 storingen zoeken en oplossen (1 � 2 dagen).

Cursus 6  Algehele problemen - Praktijk
 Algehele problemen opsporen en oplossen aan compressoren.

Cursus 7  Verkooptraining
 Merken, typen en uitvoeringen compressoren. Accessoires en opties.
 Het verkoopgesprek.

Cursus 8  Aangepaste scholing op maat
 Op verzoek kunnen wij ook een scholing verzorgen, op maat ge-  
 maakt voor uw bedrijf.
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Onderhoudsovereenkomst
Compressor Service Techniek kan u een passende onderhoudsovereenkomst 
aanbieden met de volgende voordelen:

Er zijn geen kosten vooraf verbonden aan deze onderhoudsovereenkomst.

Wij werken uitsluitend op basis van nacalculatie, de werkzaamheden worden ter 
plekke met de klant besproken. Er  worden enkel kosten in rekening gebracht 
voor de daadwerkelijk gebruikte materialen en de daarbij benodigde tijd voor 
het uitvoeren van het onderhoud of andere werkzaamheden.

Gunstige tarieven waardoor de totaalkosten voor exploitatie van de perslucht 
en persluchtinstallatie voordelig uitvallen.

Geen voorrijkosten binnen Nederland (met uitzondering van de Waddeneilan-
den)

Met een onderhoudsovereenkomst worden werkzaamheden verricht tegen een 
gereduceerd uurtarief excl. BTW.

Over de tarieven komen geen toeslagen voor werkzaamheden buiten de norma-
le kantoor uren. (geen extra kosten voor overwerk enz.)

Een verlenging van de garantieperiode zonder dat daar kosten voor in rekening 
worden gebracht.

24-uursservice met korte responstijden waardoor bij behoefte aan technische 
ondersteuning, de uitvaltijd zo kort mogelijk wordt gehouden.

Kosteloos ter beschikking stellen van een bruikleencompressor in het geval dat 
herstel van onvolkomenheden niet ter plaatse kan worden uitgevoerd.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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ONDERHOUDSOVEREENKOMST

Milieusparende afvoer van restmateriaal zoals afgewerkte olie of verzadigde 
filters zonder extra bijkomende kosten.

Als er een monteur in de buurt zit, kan het zo zijn dat hij of zij even binnen komt 
voor controle en inspectie zonder extra bijkomende kosten, wel worden de ge-
bruikte materialen in rekening gebracht, zoals bijvoorbeeld bijgevulde olie.

Uitvoer van werkzaamheden door professionele en geautoriseerde geschoolde 
medewerkers, die als compressorspecialist op de weg en in de werkplaats voor 
u ter beschikking zullen zijn.

De standaard onderdelen worden hier in het magazijn te Wierden op voorraad 
gehouden. Deze zijn dus altijd voorradig en voor kunnen voor u worden gere-
serveerd.

Op uw verzoek leggen wij ook speciale onderdelen die zelden voorkomen kos-
teloos op voorraad in ons magazijn te Wierden.

U komt hier in het elektronisch agenda systeem, waarbij u vrijblijvend voor on-
derhoud wordt ge�nformeerd. Dit is minimaal eens per jaar.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Wij onderscheiden ons door drie soorten onderhoudsovereenkomsten:

A. Een standaard onderhoudsovereenkomst

Bij een standaard onderhoudsovereenkomst sluit u kosteloos een overeen-
komstperiode met ons af voor de minimale duur van een jaar.
Dit betekent dat u gedurende de overeenkomstperiode gegarandeerd bent van 
onze service en eventuele garantie. 
Deze overeenkomst wordt automatisch verlengt voor telkens een jaar als deze 
niet wordt opgezegd.
Het opzeggen dient schriftelijk en aangetekend te worden gedaan ten minste 
drie maand voor het einde van de lopende overeenkomstperiode.
Deze overeenkomst is ook toe te passen op oudere installaties.

B. Easy Care overeenkomst

Met een Easy Care onderhoudsovereenkomst gaat u kosteloos een overeen-
komst met ons aan voor de duur van een aantal jaren. 
Dit houdt in dat u voor de duur van de afgesproken periode gegarandeerd bent 
van onze service en garantie. 
Tenzij er een afkoopregeling plaats vindt is opzegging van de Easy Care on-
derhoudsovereenkomst niet mogelijk. Verlenging van de overeenkomst is altijd 
mogelijk. De verlenging van de overeenkomst gaat automatisch wanneer u de 
overeenkomst niet opzegt. De overeenkomst wordt dan jaarlijks verlengd met 
��n jaar. 
Na opzegging van de overeenkomst vervalt de garantie, tenzij anders overeen-
gekomen. Het opzeggen dient schriftelijk een aangetekend te worden gedaan, 
minstens drie maand voor het einde van de lopende overeenkomstperiode. 
Deze overeenkomst is enkel van toepassing bij aankoop van een nieuwe instal-
latie bij Compressor Service Techniek, tenzij anders overeengekomen. In een 
enkel geval kunnen wij de garantie overnemen op een machine gekocht bij één 
van onze concullega’s.  
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C. Total Care ontzorg-overeenkomst

Met een total care ontzorg-overeenkomst draagt Compressor Service Techniek 
zorg voor uw machines. Dit kan van toepassing zijn op compressoren, drukva-
ten, leidingsystemen, filtratiesystemen, condensaatbehandelingen en aanver-
wanten.  Voor deze overeenkomst betaalt u een vast bedrag per maand waarin 
CST het onderhoud pleegt, de reparaties en eventuele vervangingen uitvoert. 
Ook vallen keuringskosten en afvoerkosten binnen deze overeenkomst. 
Mocht uw bedrijf groeien of juist krimpen, dan kunnen wij een aanpassing ple-
gen aan uw installatie zonder dat hier een ingrijpende investering aan vast zit. 

Mocht u deze overeenkomst afsluiten dan komt er met regelmaat een service-
monteur bij u langs om eventuele lekkages op te sporen en te verhelpen. Er 
kunnen gebreken voorkomen die hoge kosten met zich mee brengen, zoals 
luchtlekkage. In zo’n geval verliest de machine onnodig lucht, wat hoge ener-
gie- en onderhoudskosten met zich meebrengen. Daarom komt er regelmatig 
��n van onze onderhoudsmonteurs bij u langs voor controle, inspectie en re-
paratie. 

Wij plegen regelmatig overleg met de klant voor eventuele aanpassingen, zodat 
u het energieverbruik zo laag mogelijk kunt houden.   
 
Wij hopen u hiermee voldoende ge�nformeerd te hebben. Indien u nog vragen 
heeft verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. 

‘Totale ontzorging van uw 
                               complete installatie!,
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‘Wij gaan voor service, kwaliteit 

           en duurzaamheid,
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