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Blogs
Maak kennis met onze experts voor een kijkje achter de schermen bij onze projecten.

Tags: hoogspanning, installaties, energiecentrale
Auteur: Edwin van de Linde
Geplaatst op: 12 maart 2019

Over veilig werken onder hoogspanning
Bij Strukton Systems doen we het onderhoud aan en nieuwbouw van installaties in de hoogspanning.

Tags: ontzorgen, tekentafel, projecten, vakmanschap, ervaringsdeskundige
Auteur: Ab Drijver
Geplaatst op: 06 maart 2019

Goedemorgen, hoe kunnen we je helpen?
De kern van de aanpak: wij ontzorgen de klant. Dat kunnen we bij Strukton heel goed aanbieden, omdat we alle
disciplines in huis hebben.

Tags: ijsvrij, bovenleiding, innovatie, winterproof
Auteur: Géraud Lausseur
Geplaatst op: 01 maart 2019

De strijd tegen ijs op de bovenleiding (en hoe we die kunnen winnen)
Hogere beschikbaarheid van het spoornetwerk tijdens de winterperiode door innovatief product: IceGuard

Tags: BIM, veiligheid, technologie, informatie
Auteur: Sander Lokhoff
Geplaatst op: 22 november 2018

Ook bij Strukton Rail worden we echt beter met BIM
Het grote voordeel is dat je met zijn allen ziet wat er gaat gebeuren en je ziet allemaal hetzelfde: dit is hoe we nu

hebben afgesproken dat we het werk gaan doen.

Tags: duurzaam, mobiliteit, co2, reizen
Auteur: Hedwig Thorborg
Geplaatst op: 10 oktober 2018

Wie anders leert te denken, kan groener reizen. Of reist niet
Strukton wil in 2030 50 procent minder CO2-uitstoot van de mobiliteit per Strukton-FTE ten opzichte van 2016

Tags: innovaties, slim onderhoud, stopmachine
Auteur: Henk Samson
Geplaatst op: 21 september 2018

Shift2Rail: bedrijfsleven + wetenschap = innovaties
Dankzij subsidie komen goede ideeën die vaak al tijden op de plank liggen ook echt tot leven.

Tags: partnership, Siemens, samenwerken
Auteur: Ben van Schijndel
Geplaatst op: 19 september 2018

Strukton Rail en Siemens: hoe klanten profiteren van ons huwelijk
Wij voegen waarde toe aan het product – de Vectron – van Siemens. Andersom komen wij via Siemens in contact met
potentiële klanten.

Tags: tunnel, installaties, onderhoud, technologie
Auteur: Mark Kuin
Geplaatst op: 29 mei 2018

De mannen van Strukton Rail aan de slag in een tunnel
Alle teamleden kunnen allround in de tunnel aan de slag. Ze fungeren allemaal als huisarts, met daarnaast hun eigen
specialisme.

Tags: opleiden, ontwikkelen, vakmanschap
Auteur: Marjolijn Vosmer - van Kraay
Geplaatst op: 18 mei 2018

De Winterschool: doen en leren tegelijk
Sinds een aantal jaar hebben we bij Strukton Rail de Winterschool: een fictieve school met trainingen, ontwikkeld en
uitgevoerd voor en door collega’s.

Tags: data, voorspelbaar, onderhoud, spoor
Auteur: Sander Brinkhuis
Geplaatst op: 22 maart 2018

Slim onderhoud dankzij technologie en ervaring
We bouwen aan een enorme kennisbibliotheek die bestaat uit de unieke combinatie van technologie en ervaring.

Tags: technoligie, aandrijving, boordnetsystemen, installaties
Auteur: Gert Klaassen
Geplaatst op: 09 maart 2018

‘Onze’ eerste trein in India rijdt. En dat is nog maar het begin
De eerste lokale trein in India met airconditioning

Tags: gezondheid, vitaliteit
Auteur: Giza de Jong
Geplaatst op: 06 oktober 2017

Hup, kom van die bank af!
'We gaan in beweging komen met activiteiten door het land heen: StruktONtour'

Tags: bruggen, sluizen, stage, technische installaties
Auteur: Mart Jansma
Geplaatst op: 21 juli 2017

Wie wil er nou niet bij ons team horen?
We zijn gespecialiseerd in de elektrotechnische en besturingstechnische installaties voor bruggen en sluizen.

Tags: duurzaam, energie, transitie

Auteur: Cees Steendijk
Geplaatst op: 07 april 2017

We moeten klimaatneutraal worden. En Strukton kan helpen
De energietransitie moet sneller en ambitieuzer en daar is politieke wil voor nodig. Aan innovaties en ideeën ligt het
namelijk niet, die zijn er voldoende.

Tags: eigen mensen, veligheid, vakmanschap, betrokkenheid, kwaliteit
Auteur: Jan van Wegberg
Geplaatst op: 01 december 2016

De kracht van eigen mensen, volgens Strukton en Jan
Collega’s kennen elkaar, elkaars gewoontes en weten waar de risico’s liggen.

Tags: machines, bedienaar, vakmanschap, wereldwijd, veiligheid, passie, uniek
Auteur: Ed Wigman
Geplaatst op: 18 november 2016

Met megamachines de wereld over
Deze treinmachines werken met enorm geweld, je kunt je niet voorstellen hoeveel kracht erop staat. Als je weet wat je er
allemaal mee kan, komt zo’n ding tot leven.

Tags: big data, wisselstoringen, wissels, POSS, storingen
Auteur: David Vermeij

Geplaatst op: 02 september 2016

‘Veel minder wisselstoringen mogelijk’
Digitalisering verandert de wereld razendsnel. De wereld van het spooronderhoud gaat mee in deze ontwikkeling. Het
doel is het aantal storingen terug te dringen en daarmee de beschikbaarheid van het spoor te verhogen.

Tags: hoogspanning, energie, veiligheid, windpark, Eemshaven
Auteur: Michel Adolfs
Geplaatst op: 01 juli 2016

Veilig puzzelen voor energiedistributie
Als je in de techniek werkt, hoef je niet thuis te zitten. Bij Strukton Energy Solutions werk ik nu 15 maanden - en meestal
lekker in de buitenlucht. Alleen als het moet, vind je mij op kantoor.

Tags: werkvoorbereider, spoorstaven, stagebedrijf, stagiair, spoor
Auteur: Maikel Ebbink
Geplaatst op: 20 mei 2016

Met je handen tussen de spoorstaven
Maikel Ebbink (22), stagiair Werkvoorbereiding Strukton Rail neemt je mee in de wereld van de mogelijkheden binnen
Strukton.

Tags: omzetters, metrosystemen, veiligheid
Auteur: Wim Platschorre
Geplaatst op: 09 februari 2015

Lichte, onbemande metrovoertuigen: de toekomst!
Strukton Rolling Stock heeft begin 2014 de opdracht gekregen om de aandrijving van een compleet nieuw metrovoertuig
te ontwikkelen.

Tags: DRIS, reisinformatie, OV
Auteur: Peter Hoekstra
Geplaatst op: 09 februari 2015

Slanke en snelle reisinformatiesystemen (DRIS)
Bij Strukton Systems bouwen we dynamische reisinformatie systemen (DRIS) voor de ov-displays op metrostations en
bushaltes in Rotterdam en Eindhoven en binnenkort ook Breda.
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