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INNOVATIES IN TECHNIEK
COMPLETE SCHEEPSELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

KOOIMAN SCHEEPSELEKTRO
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Kooiman Scheepselektro is een inno-
vatieve totaalpartner in de scheepse-
lektrotechniek en ontwerpt, engineert 
en realiseert installaties aan boord 
van diverse schepen. Een flexibel 

team professionals staat in voor func-
tionele en innovatieve oplossingen en 
levert fraaie afwerkingen. Naast de 
engineering van systemen, de bouw 
van kasten en het realiseren van 

installaties van nieuwbouwschepen is 
Kooiman Scheepselektro ook een be-
trouwbare partner voor het verlenen 
service, onderhoud en reparatie van 
schepen bij de werven of op locatie.

VAKMANSCHAP OP MAAT

Kooiman Scheepselektro levert complete installaties voor aan boord van binnenvaartschepen en 
zeeschepen, zoals onder andere sleepboten, werkschepen, baggerschepen, droge ladingschepen, 
tankers, duwboten en veerponten. Daarbij levert Kooiman Scheepselektro onder andere de elek-
trotechnische installaties, navigatiesystemen, beveiligingsinstallaties en data-voorzieningen. Tot 
de dienstverlening behoort verder het in bedrijf stellen van elektromotoren, pompbesturingen en 
generatoren.

TECHNISCHE SERVICE

Kooiman Scheepselektro levert met een flexibel team, naast elektrotechnisch maatwerk, ook service-
diensten, onderhoud en reparatie. Deze vinden plaats bij de werven of op locatie. De platte organisatie-
structuur zorgt voor korte lijnen, waardoor ze in staat zijn om nationaal en internationaal snel en efficiënt 
de wensen van de opdrachtgevers te vertalen in hoogwaardige en functionele oplossingen.

“Elektrotechnische aanpassingen 
en nieuwbouw projecten worden 
in samenwerking met Kooiman 
Engineering ontworpen, waarna 
ze worden geproduceerd en op 
het vaartuig met uiterste zorg 
worden geïnstalleerd.”

SCHEEPSELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES IN ONDER ANDERE DE ZWERVER 2, REIMERSWAAL, VEERHAVEN 4 EN CASTOR
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VAKMANSCHAP OP MAAT

KOOIMAN SCHEEPSELEKTRO LEVERT

• Elektrotechnische installaties
• 2-draadssystemen
• Navigatiesystemen
• Beveiligingsinstallaties
• Data-voorzieningen
• Het in bedrijf stellen van elektromotoren, generatoren en pompbesturingen
• Storingsdienst

Kooiman Scheepselektro heeft een 
24 uurs storingsdienst. Een storing 
kan dan ook snel worden verholpen.

SCHEEPSELEKTROTECHNISCH ONTWERP- EN PRODUCTIEAFDELING
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KOOIMAN SCHEEPSELEKTRO

Lindtsedijk 84
3336LE Zwijndrecht

Nederland
T +31 (0)78 65 15 150

24/7 storingsdienst
T +31 (0)78 65 15 150

contactkse@kooimanmarinegroup.nl
www.kooimanmarinegroup.nl

Kooiman Marine Group is een verregaande bundeling van maritieme 
expertise. Met de scheepswerven Gebr. Kooiman, Kooiman Hoebee 
en Kooiman Van Os bedienen wij met gedrevenheid en technisch 
vakmanschap alles wat varend of drijvend is. Gezamenlijk hebben 
we een rijke historie en uitgebreide ervaring opgebouwd in de bin-
nenvaart, zeevaart, visserij en haveninrichtingen. Wij ontwikkelen en 
bouwen nieuwe, op maat gemaakte schepen, verbouwen bestaande 
schepen en wij onderhouden en repareren schades aan het casco en 
voortstuwing. 

Vanaf het allereerste ontwerp tot aan afbouw en oplevering staan 
bij alle onderdelen van de groep de specifieke situatie en behoefte 
van de klant centraal. Alle projecten doen wij in volledige samen-
spraak om tot doeltreffende oplossingen te komen. Om hoogwaardig 
maatwerk te leveren beschikken we dan ook over eigen ontwerpaf-
delingen, uitgebreide moderne nieuwbouw- en reparatiefaciliteiten, 
timmerfabrieken, machinefabrieken en een scheepselektrobedrijf.

Proactief volgen we de trends in de dynamische scheepvaart-
sector en investeren we duurzaam in technologische ontwikkelingen 
en productinnovaties. Door onze stabiele autonome groei staan we 
in voor onze klantgerichte aanpak. Van oplevering tot grootschalig 
onderhoud blijft Kooiman Marine Group uw vakkundig maritieme 
dienstverlener. 

Kooiman Marine Group, het resultaat van samenwerking.


