CSN Braem

Een partner van de WiCHMANN Groep

Productie, reparatie en service van aandrijfassen

Leistung, die bewegt

Vervangingsmarkt

Gegarandeerd mobiel
Economisch & snel.

Cardan Servicenetwerk heeft de missie om stilstand van uw
bedrijfsvoertuig te voorkomen en mobiliteit te garanderen. Wij
zijn in staat om bij een eerste contact, zonder model en op basis
van slechts een paar gegevens, de juiste aandrijfas te identificeren.
Binnen 60 minuten kunnen we deze aandrijfas voor u produceren.
Voor de levering moet ongeveer één uur worden gepland. Omdat
de wegomstandigheden vaak niet te overzien zijn houden we een
tijdsbuffer aan van twee uur.

In de industriële vervangingsbranche bieden wij aandrijfassen aan die
voor hen van toepassing zijn in bijvoorbeeld staal- en papierindustrie.
Onze levertijden zijn tot en met maat L ook binnen vier uur op
plaats van bestemming. Voor grotere afmetingen staan we voor
een ongecompliceerde en snelle orderverwerking in samenwerking
met WiCHMANN GmbH.

Mobiliteit

Vervangingsmarkt

Ons Serviceconcept
Binnen 4 uur.
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Productie

Levering

Buffer

Flexibiliteit

4 uur

Over ons

CSN Braem

Waar wij voor staan.
CSN Braem is een onafhankelijke franchisepartner
sinds 2001 van WiCHMANN
GmbH
in
Osnabrück,
Duitsland. CSN Braem maakt onderdeel uit van een groep
bedrijven met een rijke historie van meer dan 65 jaar in
de automotive truck markt, hydrauliek en de industrie.

Snel, deskundig en betrouwbaar
Met onze ervaring in de branche en als betrouwbare
partner in techniek op zowel revisie gebied als productie,
weten wij als geen ander wat er speelt in de markt. In
Handzame staat een hypermoderne fabriek met unieke
machines en vakkundig opgeleide medewerkers voor u klaar om,
indien gewenst binnen 4 uur, een nieuwe of gereviseerde
aandrijfas te produceren.

Stilstand tot een minimum beperken
Stilstand van uw wagenpark kost geld. Of u nu met het
voertuig in een werkplaats staat of u staat met pech onderweg.
Wij zorgen dat uw aandrijfas binnen 4 uur ter plaatse is of met
nachtlevering de volgende morgen voor 08.00u. Zodra het
voertuig gestrand is kunnen wij aan de slag: een belletje is
genoeg.

Wij weten waar we aan werken
Onze passie voor techniek ziet u terug in de kwaliteit die wij
leveren en de snelheid waarmee we dat doen. Voor het
produceren van uw aandrijfas hebben wij de oude niet op
voorhand nodig. Het chassisnummer (VIN) is voor ons
voldoende.

Reparatie

Concept

Uiteraard kunt u bij ons terecht voor reparatie of revisie van
uw aandrijfas. Vooraf ontvangt u een offerte.

Een familiebedrijf

WiCHMANN GmbH

De sterke partner op de
achtergrond.
WiCHMANN GmbH is de franchisegever van CSN Braem. In 1980
werd WiCHMANN GmbH in Osnabrück opgericht door Horst
Wichmann. Samen met alle franchisebedrijven wereldwijd, wordt
WiCHMANN Groep gevormd.
WiCHMANN GmbH heeft zich gecommitteerd aan onvoorwaardelijke
klantgerichtheid. Al meer dan 38 jaar wordt er gewijd aan
aandrijfassen. Het is een van de krachtigste organisaties op het
gebied van ontwikkeling, productie en reparatie van aandrijfassen
voor bedrijfsvoertuigen en industriële installaties. Samen met
de medewerkers van WiCHMANN helpen we de downtime te
verminderen en machinestilstand tot een minimum te beperken.
WiCHMANN GmbH creëert klanttevredenheid door vlotte
communicatie, snelle behoefte analyse en veilig problemen op te
lossen. Alle lijnen komen in het hoofdkantoor in Osnabrück samen.
De WiCHMANN groep positioneert zich op zowel nationale
als internationale markten. De vervangingsbedrijven van
bedrijfsvoertuigen en industrie worden door de gehele WiCHMANN
groep bediend. De OEM activiteiten worden exclusief bediend
door WiCHMANN GmbH in Osnabrück. In de OEM zijn de diensten
van onze ingenieurs onmisbaar. In de ontwikkeling, constructie,
ontwerp en berekeningen van aandrijfassen houden we rekening
met de individuele technische en innovatieve behoefte van de
klant.

Knowhow

Certificeringen WiCHMANN GmbH

We zijn uitstekend

Samen in de WiCHMANN groep hebben we iets aan te bieden.
Certificaten

Korte beschrijving

ISO 9001:2015

Kwaliteitsmanagementstandaard

ISO 14001:2015

Environmental Management Standard

DIN EN 15085-2 CL1

Lassen van railvoertuigen en voertuigonderdelen

DIN 27201-6

Reparatie van componenten voor railvoertuigen

DIN EN ISO 3834-2

Kwaliteitseisen voor productie-installaties voor lassen

Testprocedures & certificaten

Korte beschrijving

Spectrale analyse

Snelle beoordeling van de materiaalsamenstelling

Macrofoto‘s

Controle van de materiaalstructuur

Hardheidstest

Van de oppervlaktehardheid en penetratiediepte

Dimensionale controle

Loggen van de hoofdafmetingen

Verfdiktetest

Kleur laagdikte en opbouwcontrole

Ultrasone tests (UT)

Veilige uitsluiting van gebiedsfouten, zoals barsten of gebrek aan
fusie

Crosshatch-test

Test en bepaling van de adhesie van coatings

Radiografische inspectie van lassen (RT)

Veilige uitsluiting van omvangrijke defecten, zoals poriën en
slakinsluitingen

Visuele inspectie van lasnaden (VT)

Veilige uitsluiting van externe defecten, bijvoorbeeld spat of
inkepingen

Penetrant-testen (PT)

Veilige uitsluiting van open oppervlaktegebreken, bijvoorbeeld
barsten of poriën

Magnetische deeltjesinspectie (MT)

Veilige uitsluiting van fouten dichtbij het oppervlak, zoals
bijvoorbeeld bindende fouten of scheuren

2.1. DIN EN 10204-2.1

Fabriekscertificaat

2.2. DIN EN 10204-2.2

Testrapport inclusief resultaten van niet-specifieke test

3.1. DIN EN 10204-3.1

Inspectiecertificaat inclusief resultaten van een specifieke test

3D-modellen

Weergave van ruimtelijke componenten

FEM

Component-stressanalyse volgens eindige-elementenmethode

Diensten
Training van bedienings- en onderhoudspersoneel ter plaatse of in de moderne trainingsruimtes van Wichmann
Meting en evaluatie van alle operationele en ontwerprelevante gegevens (vermogen, snelheid, koppel, enz.)
Installatietoezicht door gekwalificeerde specialisten

Kwaliteit

WiCHMANN groep

Onze mijlpalen

Kijk wat we al hebben bereikt.

* 1980: Oprichting
* 1990: Regionaal marktleider van cardanassen voor bedrijfsvoertuigen
* 1994: Vermarkten van industriële aandrijfassen in OEM en vervangingsmarkt
Export naar meer dan 40 landen
* 2000: Oprichting van het CSN-franchisesysteem
Verandering van naam in CSN WiCHMANN GmbH
* 2001: Opening van de franchisepartner CSN Braem Gebroeders in
Handzame, België
* 2002: Opening van de franchisepartner CSN Gelenkwellen GmbH in
Barleben, Duitsland
* 2003: Marktintroductie van onderhoudsvrij CSN-Premium-aandrijfassen
* 2005: Productie van industriële cardanassen van Dimensie XXL
* 2007: Verdubbeling van de productiecapaciteit op het gebied
van XXL cardanassen
* 2010: Herstructurering van het franchiseconcept en het franchiseboekje
* 2011: Introductie van een nieuw bedrijfsontwerp
Verandering van naam in WiCHMANN GmbH
* 2013: Verhuizen naar het nieuwe administratiekantoor de Dieselstraße 6
in Osnabrück, Duitsland
* 2014: Opening van de franchisepartner CSN Middle East fZCO in
Dubai, Verenigd Arabische Emiraten
* 2019: Opening van de franchisepartner CSN Nederland BV in Roosendaal

Ervaring

derland

tel. +32 51 57 58 80
csn@csn.be
www.csn.be
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