
CREATING A WORLD OF DIFFERENCE

In gesprek met

Door continu en intensief investeren 
over de laatste 60 jaren, is Bollegraaf 
Recycling Solutions marktleider in 
recyclingtechnieken voor huishoudelijk 
afval, papier en kunststoffen. 
‘Creating a World of Difference’ is de 
boodschap die Bollegraaf wil overbrengen 
op de maatschappij, en in het bijzonder 
aan recyclingpartijen. Samen maken 
we een wereld van verschil in de markt. 
Doorslaggevende technologie stelt ons in 
staat om fundamentele uitdagingen aan 
te gaan samen met onze klanten. Dat 
is hoe we bouwen aan een wereldwijde 
duurzame toekomst. 
Via onze aftersalesafdeling bieden wij 
onze klanten maximale service gedurende 
de gehele levenscyclus van hun machine of 
installatie. Onze gespecialiseerd engineers, 
die getraind zijn om onze klanten de beste 
hulp en service te bieden, staan klaar om 
te help waar nodig is.

Vandaag is ons Bollegraaf Service Team 
in Gesprek met KRAS →
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In gesprek met

Op de foto van links naar rechts: Kees Tol (Service Monteur bij KRAS), Henk Runderkamp (Technical 
Support bij KRAS), Rogier Cornelisse (Sales Manager Benelux Bollegraaf Recycling Solutions). 
Achter de camera: Jitze Rienks (Technical Support Engineer Bollegraaf Recycling Solutions). →

Met een rijke historie van meer dan 65 jaren, 
is KRAS een internationaal opererende 
onderneming met zijn hoofdkantoor in 
Volendam. In de eerste plaats is KRAS 
compleet dienstverlener voor bedrijven 
bij het inzamelen, sorteren, bewerken en 
verkopen van hun afvalstromen papier, 
karton, folies en kunststoffen. 
 
Het door KRAS ingezameld afval wordt 
geschikt gemaakt voor hergebruik of bewerkt 
tot grondstof voor nieuwe producten. KRAS 
voert de processen zelf uit of maakt hierbij 
gebruik van betrouwbare partners. 
We zijn trots te zeggen dat Bollegraaf een 
daarvan is!
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CREATING A WORLD OF DIFFERENCE

Kees Tol, Service Monteur bij KRAS en 
Henk Runderkamp, Technical Support bij 
KRAS zijn aan het woord over Bollegraaf.

Kees en Henk, jullie werken al 30 jaar bij 
Kras en doen ook al 30 jaar zaken met 
Bollegraaf. Er is vast veel te vertellen 
over de relatie met Bollegraaf door de 
jaren heen?
We hebben al heel lang een goede 
samenwerking met Bollegraaf. 
Terugkijken was de communicatie en 
samenwerking vroeger iets stugger, dan 
nu. Misschien kwam dat ook door de 
communicatiemiddelen van toen. Nu gaat 
het veel soepeler, er is meer overleg. Bij 
storingen wordt er goed gecommuniceerd. 
Vergeleken met vroeger hebben jullie nu 
een veel betere bereikbaarheid. 

Wat is voor jullie de belangrijkste reden 
om te kiezen voor Bollegraaf?
Dat zijn de kwalitatief hoogwaardige 
producten van Bollegraaf. De Bollegraaf 
balen pers bijvoorbeeld is een goede 
betrouwbare machine waar je van op aan 
kan. Dat is voor ons het belangrijkste!

Kras heeft ook persen van andere mer-
ken, is de Bollegraaf machine nu beter 
voor jullie omdat het voor jullie een be-
kende machine is, of omdat het gewoon 
echt een betere machine is voor jullie 
gevoel?
De machines waar we de Bollegraaf 
pers mee vergelijken zijn snijpersen. Onze 
ervaring met Snijpersen is dat ze veel 
meer onderhoud vragen in verhouding en 
daarbij meer problemen geven dan een 
Bolllegraaf pers. Een Bollegraaf geeft je 
veel meer rust als monteur zijnde.

Wanneer je kijkt naar de snijpersen, 
wanneer merken jullie dat ze meer on-
derhoud vragen? Als de glans er al een 
beetje van af is of gelijk in het begin?

Eigenlijk vrijwel meteen. Het zijn 
voornamelijk de messen en de ramwielen 
of de bodem, je bent veel bezig de mes-
speling op te vullen.

Hoe staat dat dan in vergelijking met 
een Bollegraaf pers met voorpers klep?
Daar heb je geen omkijken naar.

Wanneer jullie bellen met een vraag of 
voor een storing, worden er bij Bolle-
graaf soms meerdere mensen en afde-
lingen bij betrokken om jullie zo goed 
mogelijk te ondersteunen. Maar ervaren 
jullie dat ook?
Ja, dat is ook een reden waarom we 
voor Bollegraaf kiezen. Je kan gewoon 
Nederlands praten, de mensen met wie je 
spreekt weten waarover het gaat, je krijgt 
gewoon een goede terugkoppeling, ze 
zoeken het echt uit voor je. Dat is voor ons 
als monteur zijnde alleen maar lof!

Mochten we het niet gelijk weten, en 
het antwoord of oplossing laat even op 
zich wachten. Heb je dan nog steeds het 
gevoel dat je nog steeds optimaal bent 
geholpen aan het eind?
Zeker weten, als wij het niet meer weten 
dan hebben we Bollegraaf nodig, en dan 
lossen we het samen op. 
Jullie leveren een goede technische 
ondersteuning. 

Zouden jullie gegevens van de persen 
ook gewoon op je eigen computer of 
telefoon willen zien? 
Ik denk dat mijn leidinggevende hier wel 
interesse in heeft.

Vanuit technical support kunnen we al 
bij sommige klanten live mekijken met 
de pers. Zou het meekijken ook interes-
sant zijn voor jullie omdat jullie meerde 
locaties en machines hebben?
Dat is zeker top als dat kan. ←
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