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Jan Voorwinden, oprichter en eigenaar van JAVO Procestech-
niek, markeerde 1 september het tienjarig bestaan van zijn 
ona�ankelijke bedrijf met de lancering van een compleet 
nieuwe website.

JAVO Procestechniek, opgericht in 2009, is actief in onder meer de 
feed, recycling, food,  petfeed, chemie en mineralenindustrie. Met 
inmiddels 30 jaar ervaring als ontwerper en systeembouwer voor 
de stortgoed verwerkende industrie zet Jan Voorwinden zijn ken-
nis en kunde in voor de ontwikkeling en realisatie van betrouwba-
re transportsystemen en procesinstallaties voor poeders, granula-
ten en overige bulkmaterialen.

Maatwerk
JAVO Procestechniek ontwerpt en installeert al tien jaar maatwerk 
oplossingen en turn-key projecten voor een breed scala aan toe-
passingen. Het bedrijf werkt samen met gerenommeerde partners 
en toeleveranciers, zodat ook grote projecten kunnen worden aan-
gepakt. Daarbij blij� JAVO Procestechniek het aanspreekpunt voor 
een persoonlijke service.

Redenen
Belangrijke redenen voor klanten om te kiezen voor JAVO Pro-
cestechniek zijn de brede ervaring van het bedrijf met industrië-
le productieprocessen, de ona�ankelijkheid van de advisering, 
de gedegen begeleiding, de vlotte communicatie en de adequate 
nazorg. JAVO Procestechniek beschikt over een referentielijst met 
vooraanstaande bedrijven. 

Dienstverlening
De dienstverlening omvat naast advisering en engineering ook 
projectmanagement, procurement, de levering van equipment en 
montage. Men kan ook bij JAVO Procestechniek terecht voor een 
haalbaarheidsonderzoek, procesuitbreidingen of renovatie. Klan-
ten kunnen rekenen op een betrokken ondersteuning, vanaf het 
eerste advies tot aan de inbedrijfstelling van de installatie en daar-
na.

Praktijktesten
Bij het ontwerp en de bouw van transport- en procesinstallaties 
wordt voldaan aan de geldende eisen met betrekking tot veilig-
heid, proceshygiëne, ergonomie en/of explosieveiligheid. De in-
zet van 3D ontwerpsystemen en de mogelijkheid om prototypes 
aan praktijktesten te onderwerpen (eventueel met eigen product), 
waarborgt de realisatie van een passende transport- of procesin-
stallatie, berekend op zijn taak. ■

JAVO Procestechniek 
jubileert

Afb. 1 Ontwerp van een complete meng-, maal- en verpakkingslijn

Afb. 2 Een project met diverse kettingtransporteurs
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