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ǩ 3DUWQHU LQ SURGXFWLH YDQ YRRUJHVSDQQHQ EHWRQ
ǩ 6SHFLDOLVWLQUHDOLVDWLHǡ+HDY\/LIWLQJǢV\VWHPHQ
ǩ ,QQRYDWLHI JHDXWRPDWLVHHUG HQ JHURERWLVHHUG
ǩ $GYLVHUHQGHSDUWQHULQSURGXFWNZDOLWHLWHQSULMV
9%* ,QWHUQDWLRQDO LV UXLP  MDDU G« HUYDUHQ SURGXFWLH
partner in voorgespannen beton (post-tensioning en prestressing), spanvijzels en ‘Heavy Lifting’ systemen. Het
bedrijf maakt deel uit van de Van Bilsen Groep, hetgeen de
kennis van assemblage, verspaning en de collectieve inkoopkracht ten goede komt.
Markten
VBG International ontwikkelt en produceert talloze typen
ankerkoppen, multi-use wiggen, onderdelen voor strandjacks en verricht daarbij nauwkeurig draai-, frees- en
boorwerk. Het bedrijf is een begrip in onder meer de betonen constructiebouw.
Klanten
De producten van VBG International worden door alle grote
systeembouwers en heavy lifting ondernemingen van de
wereld toegepast, bijvoorbeeld in bruggen, viaducten maar
ook in windmolens. Met veel klanten bestaat een relatie van
vele jaren.
Samenwerking
Vanwege de jarenlange ervaring en de focus van VBG
International op de genoemde specifieke markten, worden
processen herhaald en wordt er meegedacht met de klanten.
Dit biedt ook ruimte voor het toepassen van geavanceerde
automatisering, machines en robots.
Mensen
De mensen bij VBG International voelen zich thuis in een
bedrijfscultuur die er op is gericht om de klant optimaal van
dienst te zijn. Er vinden regelmatig audits plaats, uitgevoerd
door externe partijen en klanten, om het bedrijfsproces
kritisch te beoordelen.
Van Bilsen Groep
VBG International is onderdeel van de internationaal georiënteerde Van Bilsen Groep, die zich breed manifesteert in de
metaalindustrie. De groep bestaat uit vier gespecialiseerde,
elkaar aanvullende metaalverwerkende en -bewerkende
bedrijven.
De Van Bilsen Groep kenmerkt zich door een op lange termijn gerichte organisatiestructuur, waarin de uitwisseling
van kennis, ervaring en hoog gekwalificeerde medewerkers
centraal staat. Uw garantie voor duurzame borging van
kwaliteit en continuïteit.
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