
Voor wie? 
Naast de scholingen 
Bevoegd Persoon, Compressor
Techniek (theorie en praktijk) en Elektrotech-
niek (theorie en praktijk) bieden wij meer 
mogelijkheden. 
Hebt u zelf een compressor of een complete 
installatie en wilt u hier een specifieke uitleg 
over? Dat is geen probleem bij Compressor 
Service Techniek. 
Ook als er andere specifieke onderwerpen zijn 
die u graag uitgelicht zou willen hebben dan 
kunnen wij dit verzorgen. 

Het doel
Deze instructie heeft als
doel om u als cursist 
theoretisch en/of praktijkgericht
te ondersteunen in uw kennis
en technische vaardigheden. 
 

Programma
Wij verzorgen scholingen in onze
eigen scholingsruimte en 
volledig uitgeruste werkplaats
in Wierden. 
Wij kunnen u hier alle kennis bijbrengen over 
compressoren. 
In onze werkplaats worden de veelvoorkomende 
problemen en storingen die u aan uw 
compressor kunt hebben besproken en u leert 
welke problemen u zelf kunt oplossen en welke 
niet. Ook kunnen wij u leren hoe deze proble-
men aan te pakken. U kunt zelf in onze werk-
plaats aan het werk om onder begeleiding te 
sleutelen aan uw compressor.   

Toelichting
Ons doel is om onze kennis
van compressoren te delen. 
CST is opgericht door Harry 
Schiphorst, die nog steeds werkzaam is als Tech-
nisch directeur binnen het bedrijf. CST heeft 
jarenlange ervaring op gebied van compresso-
ren; al in 1999 hebben wij het pand aan de 
Bedrĳvenstraat 9 in Wierden betrokken en ook 
in de 10 jaar daarvoor hebben wij vanaf een 
andere locatie werkzaamheden op gebied van 
compressoren uitgevoerd. Harry Schiphorst 
is de expert op het gebied van compressoren en 
tevens degene die de cursussen geeft. 

CURSUS 
OP MAAT
Onze kennis willen wij graag met u delen.
Wij verzorgen trainingen en scholingen voor een ieder die werkt 
met persluchtinstallaties. 
Naast ons uitgebreide cursusaanbod bieden wij ook scholing op 
maat aan.  
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Locatie en prijzen
De cursussen worden verzorgd in 
onze eigen scholingsruimte en 
volledig uitgeruste werkplaats.   
Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Opgave via:
E-mail:    verkoop@cst-schiphorst.nl
Telefoon:  0546-578252
Prijs
De prijzen van op maat gemaakte scholingen 
zijn op aanvraag. 

Certificaat
Na de scholing (praktijk en/of
theorie) doorlopen te hebben 
ontvangt u van ons een certificaat.  


