
Wij gaan voor service, kwaliteit en duurzaamheid

Compressor Service Techniek (CST) heeft in het 
brede bereik van perslucht al jaren een goede 
marktpositie. De activiteiten in zowel het 
hoge- als lagedruk segment bestaan uit de in- 
en verkoop, service, onderhoud, levering en 
inbedrijfstelling  van zowel ademlucht com-
pressoren als industrieële compressoren. Onze 
ervaring en ruime voorraad onderdelen zorgen 
voor de juiste oplossing en snelle levering.   
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●  Service en onderhoud aan alle merken compressoren
 
●  Onderhoud van complete persluchtinstallaties en toebehoren
 
●  Levering en onderhoud van diverse typen vacuümpompen
 
●  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)
 
●  Geven van technische scholingen over gebruik van perslucht 
    en apparatuur
 
●  Levering van nieuwe en gebruikte machines en onderdelen uit onze ruime  
     voorraad
 
●  Verhuren van complete installaties, compressoren en toebehoren
 
●  Bewaking van filtratie en luchtkwaliteit volgens diverse normen
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Bij een storing of mankement aan uw compressor en/of   
installatie zijn onze monteurs 24 uur per dag bereikbaar.    

Een aanvulling op uw huidige appara-
tuur, tijdelijke vervanging of een project 
waarbij u een specifieke compressor of 
installatie nodig hebt? Wij helpen u 
graag met ons verhuurconcept Easy 
Care. Ook inspectie en onderhoud van 
de gehuurde apparatuur verzorgen wij. 

U kunt ook bij CST terecht voor in- en 
verkoop van machines en toebehoren, 
vacuümpompen, reparatie of revisie. 

Bij CST kunt u kiezen uit diverse onder-
houdsovereenkomsten. U bent dan 
voor een periode van min. 1 jaar gegaran-
deerd van onze onderhoudsgarantie en 
24/7 service. Ook rekenen wij geen voor-
rijkosten en stellen wanneer noodzake-
lijk, kostenloos een bruikleencompressor 
tot uw beschikking.

CST is als enige Bauer leverancier in 
Nederland geautoriseerd om compres-
soren om te bouwen. Wij kunnen uw 
apparatuur en/of installatie aanpassen 
naar uw wensen en behoeften. 

CST voorziet in een breed cursusaan-
bod, wij verzorgen zowel praktijkgerichte 
als theoretische scholingen. Deze zijn in 
onze scholingsruimte in Wierden te 
volgen maar worden ook op locatie 
verzorgd.

*Verhuuraanhanger  voor een mobiele oplossing op maat

 

EIGEN SERVICE- EN          
ONDERHOUDSDIENST

●  Gunstig vast uurtarief
●  Geen voorrijkosten binnen Nederland
●  Zeer korte responstijden
●  Proffesioneel geschoolde en geautoriseerde monteurs
●  Kosteloos ter beschikking stellen van een bruikleencompressor
●  Kosteloos retour nemen van door ons gebruikte- en milieubelastende materialen
●  Energieadvies en compressor efficiëncy
●  Wij werken op basis van nacalculatie, werkzaamheden worden ter plekke met de 
     klant besproken

We denken graag oplossingsgericht met u mee 
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