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gen. Daarbij kan bovendien zeer effi  ci-
ent worden gewerkt; alle disciplines zijn 
onder één dak samengebracht, inclusief 
testruimte, revisie- en productieafdeling, 
magazijn en kantoren.

Testruimte
De testruimte van Airtechnic en Bulktech-
nic omvat onder meer een pneumatisch 
transportsysteem, een cycloon en diverse 
scheidingsinstallaties. Deze apparatuur 
dient voor de ontwikkeling van processen, 
maar wordt ook ingezet voor praktijkproe-
ven van klanten. Zie voor een voorbeeld 
van een door Airtechnic gerealiseerd pro-
ject het voor Driessen Food Extrusion gere-
aliseerde pneumatische transportsysteem 
(BULK 4, 2022, pag. 44 en 45).

Airtechnic en 
Bulktechnic verhuisd

Recentelijk zijn Airtechnic (industrial 
air technology) en Bulktechnic (solids 
processing & handling) verhuisd naar 
een ruimer pand, en wel aan de Scher-
penbeemd 3 in Beek en Donk.

Airtechnic en Bulktechnic maken deel uit 
van één organisatie die optreedt als ken-
nispartner voor stofafzuiging, de fi ltratie 
van proceslucht, luchttechnische schei-
dingstechnieken en de verwerking van 
poeders en granulaten. De verhuizing is 
ingegeven door de groei van het bedrijf en 
als gevolg daarvan de uitbreiding van het 
personeelsbestand.

Directieteam
Begin dit jaar is Gert Jan van der Aa als 
directeur-eigenaar tot het bedrijf toegetre-
den. Hij heeft als allround technisch speci-
alist zijn sporen verdiend in de stortgoed-
branche in zuidoost Brabant. Zo leverde 
hij bedrijven in de food, feed en recycling 
jarenlang adviezen en technische onder-
steuning; een rol die hij zal blijven ver-
vullen. Samen met de mede directeur-ei-
genaren Winfried Goes en Rob Smulders 
verenigt het directieteam de competenties 
om elke fase van een project te kunnen af-
dekken. Rob Smulders met een focus op 
commerciële activiteiten, Winfried Goes 
met de leiding over project- en producten-
gineering en Gert Jan van der Aa met de 
verantwoordelijkheid voor projectuitvoe-
ring, service en onderhoud. Voorts is Kyo-

Het nieuwe pand van Airtechnic en Bulktechnic

na Strijbos-Schakenraad aangetrokken als 
offi  ce manager.

Projecten
Bedrijven kunnen bij Airtechnic en Bulk-
technic terecht voor het ontwerp en de rea-
lisatie van complete, industriële projecten, 
maar ook voor de selectie en levering van 
machines en installaties, betrouwbare on-
derhoudsdiensten en/of procesoptimalisa-
ties. De expertise van de organisatie reikt 
van pneumatische transportsystemen tot 
mechanische unit operations, zoals ma-
len en zeven. Ook is de onderneming actief 
met scheidingstechnieken in de recycling-
sector.
De kleinschaligheid, fl exibiliteit en korte 
lijnen staan borg voor optimale oplossin-
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