Super duo
for industrial
applications

CRYOGENIC

Specialist in
appendages en actuators
VCCrange
BV is sinds 1992 gespecialiseerd in de levering
Product

van appendages en actuators voor de cryogene en
Valves
for storage, transport
stoomindustrie. Door diverse overnames en uitbreidingen
zijn daar door de jaren heen
productlijnen en
and processing
ofdiverse
cryogenic
activiteiten bijgekomen. Tot onze specialismen behoren
industrial
o.a. cryogenegases
afsluiters en veiligheden. Wij zijn dan ook
trots dat we de vertegenwoordiging zijn van onder meer
Herose GmbH in deProduktauswahl
gehele entsprechend
Benelux. Wij richten ons, met de
levering van een brede range aan technische componenten,
op de stoom-, cryogeen- en procesindustrie. Een nichemarkt
waarbinnen wij als leverancier een goede naam hebben
opgebouwd.

U kunt bij VCC BV terecht voor de levering van:
CRYOGENIC

Regelkleppen

Veiligheden

Reduceertoestellen

Afsluiters

Product range
Cryogene appendages

Actuators

Valves for Small Scale
LNG-applications
Kijk voor het totale leveringsprogramma,

certificeringen, keurmerken, tips, nieuws en
aanvraag van informatie op www.vccbv.nl.
Produktauswahl entsprechend

Kennis- en serviceleverancier
Zusterbedrijf VCC BV richt zich op verkoop en levering
van nieuwe technische componenten. A.S.E. Repair
BV is gespecialiseerd in het bouwen, installeren en
onderhouden van appendages in bijvoorbeeld cryogeen
en stoominstallaties. Wij certificeren ook veerveiligheden
volgens Lloyds keurmerk, zelfs tot een insteldruk van
1.500 BAR. Onze organisatie onderscheidt zich binnen
deze markt als kennis- en serviceleverancier. Meedenken
met opdrachtgevers bij het voorkomen, minimaliseren
en oplossen van technische problemen. Daarbij zit het
verbeteren van industriële processen en zoeken naar de
beste en meest betaalbare praktijktoepassingen verankerd
in het DNA van A.S.E. Repair BV.

A.S.E. Repair BV biedt het olie- en vetvrij maken
van afsluiters voor zuurstofgebruik aan als unieke
service. Tevens kunt u bij ons terecht voor advies,
onderhoud, reparatie en installatie van:
Regelkleppen

Veiligheden

Reduceertoestellen

Afsluiters

Cryogene appendages

Actuators

A.S.E. Repair BV is een geautoriseerd Service
Center voor de cryogene appendages van o.a.
Herose GmbH en Vinco Valves. Hiertoe behoren
veiligheden en op afstand bedienbare afsluiters.
Daarnaast verzorgen wij het uitwisselen van
bijvoorbeeld regelkleppen en veiligheden in uw
plant.
Certificeren volgens Lloyds tot 1.500 BAR.

Kijk voor meer informatie op www.aserepair.nl.

Trotse importeur
van een wereldmerk!
Binnen het complete leveringsprogramma van VCC BV
nemen de producten van Herose GmbH een prominente
plaats in. Wij zijn er trots op dat wij als importeur
van deze internationale marktleider voor de Benelux
op mogen treden. Herose GmbH is een innovatieve
ontwikkelaar en producent van appendages, zoals
afsluiters, veiligheden en regelkleppen voor de
cryogene en andere industriële toepassingen.

Het gaat in alle gevallen om hoogwaardige en
gecertificeerde producten die voldoen aan de
strengste kwaliteits- en veiligheidseisen.
Onze zusterfirma A.S.E. Repair BV is door
Herose gecertificeerd als Service Center voor
veiligheidskleppen, cryogene kleppen, reduceers en
drukopbouw regelaars.

Nieuwe samenwerking,
vertrouwde kwaliteit
VCC BV werkt samen met het Portugese familiebedrijf
Vinco Valves. Samen presenteren zij bijvoorbeeld de
nieuwe cryogene kogelafsluiter VC Valve. Speciaal
voor situaties waar een grote KV-waarde of weinig
stromingsweerstand is vereist. Dit Europese fabricaat
biedt maximale kwaliteit onder extreme omstandigheden
tegen een minimale levertijd. Vinco Valves is sinds
1990 actief binnen de cryogene industrie en ontwikkelt
zelfstandig hoogwaardige kogelafsluiters (ook
metaaldichtend) voor de chemische, petrochemische en
offshore-industrieën. De combinatie van bevlogenheid,
cultuur en techniek tussen de bedrijven is uniek binnen
de cryogene markt.

Ook voor: cryogene magneetventielen, top entry afsluiters
(-269 °C) en drukregelaars.

One-stop-shop
voor de industrie
Onze bedrijven zijn al jarenlang gespecialiseerd
in agentschappen, verkoop, reparatie, installatie
en onderhoud van appendages voor de stoom-,
proces- en cryogene industrie. Toen later VCC
BV werd overgenomen kwam daar de levering
van een brede range aan nieuwe technische
componenten bij. VCC BV heeft een breed netwerk
en is nu een welbekende distributeur van diverse
toonaangevende merken. Daarnaast is VCC BV
ook importeur voor de Benelux van o.a. Herose en
Vinco Valves.

Wij staan voor u klaar!
Wilt u gebruikmaken van de producten, service en
diensten van VCC BV of A.S.E. Repair BV, of heeft u
behoefte aan advies of uitgebreidere informatie?
Neem dan contact met ons op.

VCC BV

De Bouwkamp 1L
6576 JX Ooij (Nijmegen)
+ 31 (0)24 - 37 33 884
info@vccbv.nl

A.S.E. Repair BV

De Bouwkamp 1L
6576 JX Ooij (Nijmegen)
+ 31 (0)24 - 37 33 884
info@aserepair.nl

