BANDWEGERS MEER DAN 35 JAAR IN DE BENELUX.

Weighing & Inspection, verantwoordelijk voor het Ramsey producten
pakket in de Benelux, heeft contact gezocht met 1 van de Ramsey
oprichters. De heer Ide Lustig vertelt ons over het ontstaan van
Ramsey in Europa.
In de jaren ’70 kwam de heer Ide Lustig in contact met Ramsey naar
aanleiding van een project in Pakistan wat door zijn toenmalige
werkgever in Italië werd gecoördineerd. Het betrof een 36-tal Ramsey
bandweeg systemen voor het realiseren van de Tarbela Dam in
Pakistan.
De Tarbela Dam is de grootste met aarde en stenen gevulde dam in
de wereld en is gebouwd in de Indus rivier in Pakistan. De dam is 148 meter hoog en is
voltooid in 1974. De dam is ontworpen voor het opslaan van water vanuit de Indus rivier ter
bestrijding van overstromingen en het genereren van hydro-elektrische energie.
Zo ontstond vanuit Italië, Ramsey engineering.
De heer Lustig heeft in samenwerking met de heer Hartmann (voormalig directeur) Ramsey
Nederland opgezet. Zo vertelde de heer Lustig dat hij s ‘ochtends service engineer was en
s’middags de verkoop deed. Al gauw groeide de organisatie uit met een eigen engineering,
service en verkoop afdeling. In Europa ontstonden meerdere Ramsey vestigingen die tot op
heden nog steeds aanwezig zijn.
Met de vraag welk Ramsey product de heer Lustig het
meest heeft verkocht, kwam hij direct met het 10-20
Ramsey bandweeg systeem en de Ramsey tilt
switchen (schakelaars).
In 1994 werd Ramsey onderdeel van het huidige
beurs genoteerde Thermo Fisher Scientific. De heer
Lustig kreeg in 1995 de kans om binnen de Thermo
organisatie door te groeien tot Europees directeur
van XRF analyzers (legerings analyse systemen). De
heer Lustig is sinds 2004 met pensioen, en denkt met
veel plezier terug aan zijn Ramsey tijd.
Ramsey is een belangrijke speler op het gebied van dynamisch en statisch wegen die zich in
de afgelopen 37 jaar heeft bewezen. Het Ramsey pakket bestaat uit bandweegsystemen,
weegdoseerbanden, schroefweegsystemen, valplaat meetsystemen, silo- en
bunkerwegingen, batchwegers, Flow-no-Flow detectie, metaaldetectie en monstername
systemen.
Weighing & Inspection biedt zijn klant in de Benelux naast originele Ramsey reservedelen,
ook getrainde service engineers. Het huidige service team wordt op zeer korte termijn
uitgebreid. De gecertificeerde opleiding zal dan in samenwerking met de Ramsey vestiging in
Duitsland en Italië plaats vinden om zodoende onze klant de beste service te mogen
verlenen.
Naast het Ramsey producten pakket vertegenwoordigt Weighing & Inspection tevens
Hycontrol (proces instrumentatie), Source Technology (monstername systemen), Hsensortechnik (volumemeting), Franz Ludwig (vochtigheidsmeting) en Loadrite (aanboordweging), Goring Kerr (Metaaldetectie).

