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Compressorcursus met succes afgerond! 
 
Bij BEKO TECHNOLOGIES blijven wij leren. Het delen van kennis is dan ook een van onze 
specialiteiten, dus het is niet voor niets dat onze buitendienst medewerkers zich 
“persluchtadviseurs” noemen, en niet “persluchtverkopers”. Wij willen onze klanten beter 
kunnen helpen en wijzer maken over perslucht gerelateerde zaken. 
 
Elke dag streven wij om iets nieuws te leren, niet alleen over de verschillende toepassingen 
die wij tegenkomen bij onze klanten, maar ook over de verschillende processen in een 
persluchtinstallatie.  
 
De wereld van compressoren: 
Compressoren bestaan in allerlei soorten, maten en types. Schroef, zuiger, schotten, scroll, 
centrifugaal. Oliegesmeerd, water geïnjecteerd, olievrij. Omdat het type compressor een 
invloed heeft op de persluchtbehandeling downstream, is het belangrijk om de werking en 
theorie van de compressoren te begrijpen. Daarom reageerden wij enthousiast toen Hans 
Meskes van Maconet uit Ridderkerk, ons een uitnodiging stuurde voor het bijwonen van 
een basis compressortechniek cursus. 
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Maconet: 
Hans begon circa 35 jaar geleden als service engineer en heeft daarna 20 jaar technical 
support in de compressorwereld gedaan. Vijf jaar geleden werd hij aangesteld als 
bedrijfsleider van Maconet in Ridderkerk om de lokale markt, en daar buiten, te bedienen. 
Maconet is importeur van Sullair compressoren. In Hans’ z’n woorden, “De Rolls-Royce van 
compressoren”. Het is duidelijk dat Hans z’n hart zich midden in een compressor bevindt. 
Naast de Sullair oliegesmeerde- en olievrije compressoren verkoopt Maconet ook water 
geïnjecteerde compressoren van AquaAir en hun eigen merk, MAC3 met zowel elektrische 
als dieselcompressoren, die zij tevens ook verhuren. Hiernaast voeren zij onderhoud uit bij 
hun klanten, zowel aan hun eigen compressoren alsook aan vreemde merken. In hun eigen 
werkplaats worden reparaties en onderhoud uitgevoerd. 
 
BEKO TECHNOLOGIES B.V. 
Patrick Vos, Sara Deckers, Xavier Weverbergh en Dave Stolp van BEKO TECHNOLOGIES 
B.V. volgden de compressorcursus van Hans begin december. Hans gaf het team tekst en 
uitleg over schroef-, zuiger- en schotten compressoren, met een kleine greep uit de wereld 
van centrifugaal en olievrije compressoren. Tijdens de cursus was er uiteraard ruimte voor 
vragen van de groep, en het team van BEKO schroomt nooit om vragen te stellen. 
 
Wisselwerking: 
Vanzelfsprekend greep het team ook de kans om advies uit te brengen over 
persluchtbehandeling na de compressor. De wisselwerking en open discussies werd door 
allen als zeer prettig ervaren omdat er wederzijds respect voor elkaar duidelijk aanwezig 
was. Er was ook ruimte voor een grapje en deze relaxte maar boeiende dag viel bij ieder in 
de smaak en is zeker voor herhaling vatbaar. 
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Meer informatie: 
Wie meer wilt weten over de Sullair compressoren of de diensten van Maconet, bekijk hun 
LinkedIn pagina, raadpleeg dan hun website, of neem contact op met Hans Meskes:  0180-
410755 of sales@maconet.nl. 
 
 


