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CANALIS PRODUCTIE-EENHEID SINT-NIKLAAS
De Canalis Telemecanique vestiging van Schneider Electric in Sint-Niklaas is
wereldwijd een referentie voor hoog vermogen geprefabriceerde elektrische
railkokers. Jaarlijks worden er tientallen kilometers railkokers gefabriceerd voor
stroomsterkten van 1000 tot 6300 A. Bijzonder gewaardeerd door de klanten zijn
de snelle fabricagetermijn die zelden meer dan drie weken bedraagt en de hoge
kwaliteit van de conform de ISO 9001-norm gefabriceerde producten.

CANALIS TE
SINT-NIKLAAS: HOOG VERMOGEN
ELEKTRISCHE RAILKOKERS
VOOR DE HELE WERELD
Gekend voor zijn installatiegemak…
Traditioneel worden geprefabriceerde elektrische Canalis
railkokers gebruikt voor verlichting (tot 25 A) en voor de
voeding van machines en verbruikers (250 A tot 800 A).
In onze artikels gepubliceerd in vorige nummers over
Front Park 1 bij de luchthaven van Zaventem, de
computerzalen van Belgacom in de Carlistraat en de
nieuwe gebouwen van de groep Thermote & Vanhalst
in Waregem, spreken de klanten hun grote tevredenheid
uit over hun Canalis-toepassingen voor kleine en middelgrote vermogens.
Maar ook geapprecieerd voor zijn
bedrijfscontinuïteit
Ook de zware industrie weet de voordelen van Canalis
naar waarde te schatten.
Tijdwinst bij de installatie, kwaliteit van de energie,
betrouwbaarheid van de stroomverdeling en bedrijfscontinuïteit, ongecompliceerde uitbreiding, gemakkelijk
onderhoud en harmonieuze vormgeving. Allemaal eigenschappen die een niet te verwaarlozen invloed hebben
op het uiteindelijk financieel resultaat.
Canalis railkokersystemen voor stroomsterkten tussen
1000 en 6300 A worden dan ook geïnstalleerd bij automobielfabrikanten, waaronder Opel, Ford, Volkswagen,

Renault, Peugeot, Citroën, BMW, Mercedes, Volvo, Daf,
Vanhool en in vele andere industrieën zoals Janssen
Pharma, GSK, Sidmar, Belgacom, Fortis, Domo,
Beaulieu, Agfa Gevaert, UCB, Exxon Mobile, Upjohn,
Campina, Corus, de drukkerijwereld, luchthavens, commerciële en culturele centra.
Canalis Sint-Niklaas voor de hele wereld
Sinds 1969 worden deze hoogvermogen Canalis railkokersystemen geproduceerd in de Schneider Electric
vestiging van Sint-Niklaas. Deze «made in Belgium» productie is voor 94% bestemd voor de uitvoer. Van Zweden
tot Spanje en van Engeland tot Azië.
In deze moderne productieplant werken 35 polyvalente
medewerkers mee aan een perfecte beheersing van
de logistieke productieflow en aan de uitvoering van de
technische en soms complexe industriële processen,
waaronder het hoog kwalitatief aluminiumlassen onder
beschermende atmosfeer (MIG).
Een viertalig technisch-commercieel personeel, een
gediversifieerde aankoopstrategie, een grote flexibiliteit
ten opzichte van variërende verkoopsvolumes en een
aangename werkomgeving dragen bij tot het commerciele succes van deze unieke Schneider Electric productievestiging in ons land.
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