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Cursus op maat
Voor wie? 
Wij verzorgen deze scholing voor een ieder die ge�ntereseerd is in perslucht, compressoren en aanverwanten. Naast de scholingen Bevoegd Persoon, Compres-
sor Techniek deel I en deel II (theorie en praktijk) en Elektrotechniek (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 tot doel om u als cursist theoretisch en/of praktijkgericht
te ondersteunen in uw kennis en technische vaardigheden wat betreft 
compressortechniek.

Toelichting
CST is opgericht door Harry Schiphorst, die nog steeds werkzaam is binnen het 
bedrijf. CST heeft jarenlange ervaring op gebied van compressoren. In 1988 zijn 
we  begonnen met het repareren, installeren en verkopen van compressoren. 
Sindsdien heeft CST een prominente reputatie opgebouwd, gebaseerd op zeer 
veel technische kennis en praktische ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in zowel 
lage als hoge druk. Harry Schiphorst is de expert op het gebied van compressoren 
en tevens degene die de cursussen geeft.
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Locatie en prijzen Programma Certificaat

1. U geeft zich op voor de scholing 2. U volgt het voor u samengestelde 
 programma

3. U ontvangt een certificaat

U geeft aan in welke onderwerp(en) u ge�nteres-
seerd bent en samen kijken we of dit theoretisch 
of in de praktijk te volgen is. 
Wij helpen u graag!

Opgave via:
E-mail: verkoop@cst-schiphorst.nl
Telefoon: 0546-578252

Prijs
Prijs op aanvraag.

Zowel in onze scholingsruimte als in de werk-
plaats kunnen wij u onze kennis bijbrengen van 
compressoren. 
Denk hierbij aan de veelvoorkomende
problemen en storingen die u aan uw
compressor kunt hebben, welke problemen u zelf 
kunt oplossen en hoe u dit veilig en gericht kunt 
doen. U kunt zelf in onze werkplaats
aan het werk om onder begeleiding te
sleutelen aan uw compressor. 

Na het doorlopen van de scholing theorie en/of 
praktijk ontvangt u van ons een certificaat.

Tip! 
Wellicht valt uw verzoek binnen ��n van onze 
bestaande scholingen. Wij verzorgen de scho-
lingen Bevoegd Persoon, Compressortechniek 
en Elektrotechniek. Check onze site voor meer 
informatie. 


