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In 1988 heeft Harry Schiphorst, technisch directeur, het bedrijf in zijn garage opgericht. Sindsdien is CST 
van een klein bedrijf uitgegroeid tot een veelomvattend specialist in compressoren. Met bijna 40 jaar erva-
ring en kennis op het gebied van hoge �n lage druk zetten wij ons elke dag in om het optimale resultaat te 
bereiken. Wij garanderen daarbij kwaliteit, duurzaamheid en service. 

Onze kernactiviteiten
• Service en onderhoud aan alle merken compressoren

• Onderhoud van complete persluchtinstallaties en toebehoren

• 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

• Levering en onderhoud van diverse typen vacu�mpompen

Compressor Service Techniek

Bezoek onze website voor meer informatie! 
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Aanbod onderhoudsovereenkomsten

Bij Compressor Service Techniek bieden wij passende onderhoudsovereenkomsten aan. 
Wanneer u een (nieuwe) compressorinstallatie hebt wilt u natuurlijk verzekerd zijn van kwaliteit en service. 
Uitval van uw compressor heeft vaak grote gevolgen voor uw productieproces, waarbij u snel en vakkundig 
geholpen wilt worden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het onderhoud van uw machine. Hierbij 
kunt u zelf de dekking en daardoor de mate van zekerheid bepalen. In iedere overeenkomst hebt u recht 
op 24/7 service, bent u verzekerd van de hulp van compressorspecialisten en doen wij er alles aan om de 
installatie zo snel mogelijk weer draaiende te krijgen. Naast de hulp bij een storing of mankement wordt er 
jaarlijks onderhoud aan uw compressor uitgevoerd. 
Het onderhoud is ontzettend belangrijk zodat de prestaties van uw installatie optimaal zullen zijn en er zo 
min mogelijk kans op storingen of mankementen optreden.
Denk bij het onderhoud aan het verversen van olie en filters, controle op lekkages in het luchtleidingsys-
teem en buffercilinders, indien nodig het vervangen van onderdelen, het controleren van aanverwante 
componenten zoals koeldrogers en persluchtketels. 

Ons huurconcept

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 persluchtinstallatie nodig hebt? Dan helpen wij u 
graag met ons huurconcept Easy Care. Naar uw eigen wens kunt u 
alles wat u nodig hebt bij ons huren. Denk hierbij aan compresso-
ren, koeldrogers, persluchtketels, buffercilinders 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 aan de omgeving en/
of gebruikersomstandigheden.
Naast een gemonteerde installatie hebben wij ook een aanhanger 
beschikbaar voor de verhuur. Deze kunnen wij geheel inrichten met 
de door u gewenste installatie. Onze monteurs richten de aanhan-
ger naar uw wens in zodat hij op iedere gewenste locatie te gebrui-
ken is. Ideaal voor projecten die van tijdelijke aard zijn en waarvoor 
toch een goede installatie benodigd is.
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Op het gebied van hoge druk is CST als enige Bauer leverancier in Nederland geautoriseerd om 
compressoren om te bouwen. Als Bauer A-partner kunnen wij uw apparatuur en/of installatie 
aanpassen naar uw wensen en behoeften. 

Met ons eigen merk Vosair kunnen wij ons onderscheiden binnen de lage druk. Met onze jaren-
lange ervaring zijn wij in staat om op het gebied van perslucht een prachtig assortiment
kwaliteitsproducten neer te zetten. Ons assortiment van Vosair telt o.a. schroefcompressoren, 
zuigercompressoren en koeldrogers. Daarnaast hebben wij de beste onderdelen geselecteerd voor een 
kwalitatief en betrouwbaar leidingnetwerk. 

Naast Vosair en Bauer importeren wij meerdere merken compressoren om een volledig aanbod te kun-
nen garanderen. Met onze vakkennis leveren, monteren en repareren wij alle soorten compressoren. Onze 
kracht ligt in de voorziening van veilige perslucht, zowel industri�le als ademlucht.  

Bauer

Onze merken

Vosair

Ons leidingnetwerk van VOSAIR is de meest effectieve oplossing 
voor uw lucht- of gasnet. 
De snelle en gemakkelijke installatie zorgt ervoor dat u uw bedrijfs-
voering in recordtijd kunt voortzetten. 
Veelal wordt dit leidingnetwerk toegepast binnen de industrie. 
Wij leggen o.a. leidingen aan in de voedingsmiddelenindustrie, 
scheepsbouw, computerindustrie, landbouw, metaalindustrie en de 
chemische industrie. 
Het VOSAIR leidingnetwerk is geschikt voor lage druk tot 16 Bar. 

Het VOSAIR netwerk is lekvrij en corrosievrij. De leidingen en appen-
dages worden geleverd met 10 jaar garantie bij jaarlijkse controle en 
onderhoud. Het voordeel is dat het een herbruikbaar leidingnet is, 
ontworpen in overeenstemming met EN 13480-3 voor een snel, een-
voudig en betrouwbaar distributienetwerk voor perslucht, stikstof, 
vacu�m en andere trage gassen. Ons leidingnetwerk heeft diverse 
industri�le certificeringen en biedt het hoogste veiligheids- en 
kwaliteitsniveau.

Vosair luchtleidingnetwerk
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Wij willen onze kennis delen!
Wij verzorgen trainingen en scholingen voor een ieder die werkt met persluchtinstallaties. CST voorziet in 
een breed cursusaanbod, wij verzorgen zowel praktijkgerichte als theoretische scholingen. De cursussen 
verzorgen we in onze eigen scholingsruimte en/of volledig uitgeruste werkplaats in Wierden. Wij kunnen 
u hier alle kennis bijbrengen over compressoren. In onze werkplaats worden de veelvoorkomende proble-
men en storingen die u aan uw compressor kunt hebben besproken en u leert welke problemen u zelf kunt 
oplossen en hoe u deze problemen kunt aanpakken. U kunt zelf in onze werkplaats aan het werk om onder 
begeleiding te sleutelen aan uw compressor. 

CURSUS BEVOEGD PERSOON
De scholing Bevoegd Persoon is speciaal ontwikkeld voor dienstverleners die te 
maken hebben met hoge druk ademluchtcilinders. Denk hierbij aan beroepsduikers, brandweer-
lieden en duikverenigingen. Brancherichtlijnen hebben bepaald dat iedere individu die zich bezig 
houdt met het (her)vullen van hoge druk ademluchtcilinders eerst theoretisch en praktisch ge�n-
strueerd moeten zijn en dienen het certificaat Bevoegd Persoon te behalen.

CURSUS COMPRESSOR TECHNIEK
De scholing Compressor Techniek is speciaal ontwikkeld voor iedereen die ge�nteresseerd is in de 
techniek betreffende hoge druk compressoren. Hebt u al een technische achtergrond of bent u juist 
een beginner in de ademlucht? Wij houden
rekening met uw reeds opgedane kennis. Graag stellen we u op de hoogte van de
wetgeving voor het bedienen en onderhouden van een compressor. 

CURSUS ELEKTROTECHNIEK
De scholing Elektrotechniek is speciaal ontwikkeld voor personen die werken met compressoren. 
Voor deze scholing is enige kennis van elektriciteit en elektromagnetisme vereist. De cursus is 
zowel theoretisch als praktijkgericht te volgen. Tijdens de theorie worden diverse schakelkasten van 
conventionele en elektronische besturing van compressoren besproken. Het praktijkdeel gaat over 
het bouwen van schakelkasten, testen, opsporen van storingen en het oplossen van problemen.

CURSUS OP MAAT
Naast bovengenoemde cursussen 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. 

Bezoek onze website voor meer informatie! 


