
Spiro: dé toeleverancier van stal
RVS- en aluminium constructies
Spiro BV uit Emmen timmert als metaalverwerkend bedrijf al bijna 5o jaar keihard aan de weg.
Wat ooit begon als een eenvoudig, regionaaI montagebedrijl is uitgegroeid tot een weretdwijd
opererende onderneming. Spiro heeft naam gemaakt met de ontwikketing van hoogwaardige
laad-en-lossytemen, een brede producttijn voor het tram- en spoorwezen en als toeleveranèier
stalen constructie- en machineonderdelen. De metaalbewerker onderscheidt zich dankzij zijn s
techniek, uitmuntend vakmanschap en hoge betrouwbaarheid. Ron de Roo, Hans Smit en Ruben
Beuker vertellen over de ontwikkeling die Spiro heeft doorgemaakt en wat ze kunnen betekene
hun afnemers.

Spiro u'erd in 1964 opgericht als mon-
tagebedrijf in Emmen. In de beginfase
hield het zich vooral bezig met de aanleg
van buisconstructies, leidingen bij
melkfabrieken en werd het veelr.uldig
ingeschakeld bij de kassenbouw rondom
Erica en Klazienaveen, Yanaf 1972 is
het metaalbewerkingsbedrijf gevestigd
in Barger-Oosterveld, Ron, de zoon van
medeoprichter Lammert, heeft sinds
1990 de leiding op zich genomen, Ron:
"De rol van plaatselijke toeleverancier die
we vanaf de start van Spiro vervulden,
is altijd een belangrijk onderdeel van
onze basisactiviteiten gebleven. Bedrij-
ven in de regio kunnen nog altijd bij ons
aankloppen voor reparatiewerkzaam-
heden en las'"verk. Het is een tak die de
afgelopen jaren door onze internatiorrale
oriëntering wellicht wat onderbelicht is
geraakt. Maar op dat vlak hebben we be-
wezen dat rve van alle markten thuis zijn,
Of het nu gaat om het maken van chassis
van een traileri een aluminium trap of het
stalen fi"amewerk van een 17 meter hoge
giraffe naast de A37. Het mag duidelijk

zijn dat geen enkele klus ons te klein of te
groot is."

Spiro'Floor@
De afgelopen 25 jaar heeft men zich sterk
toegelegd op het ontwerpen, ontwik-
keien en produceren van moderne en
multifunctionele installaties voor onder
meer de vuilverwerkingsindustrie. Deze
bestaan uit zelflossende bunkers, trans-
portbanen en stortplatforms waarbij het
door het Emmer bedrijf zelf ontplooide
Spiro-Floor@ laad en Jossysteem een
prominente plaats inneemt. De Spi-
ro-F1oor@ bestaat uit drie onafhankeiijk
van elkaar bewegende vloerbalken, die
los gestorte goederen op efflciënte wijze
kan verschuiven.

Buiten Nederland
Het vloersysteem vond aanvankelijk veel
aftrek bij transportbedrijven, die het in
de laadbakken van hun wachtwagens
lieten plaatsen. Ron: "Sinds 2005 r:ichten
we ons puur op de industriële markt. Het
systeem biedt onze afnemers veei voor-
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Amsterdamse
Een sector waar 'o zich de afgelopen
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legenheid om nu en dan zeer bijzor-rdere
apparatuur te creëren, zoals een tram-
rvisselsteller. Ruben : "Normaliter kunnen
tramwissels uitvallen door bevriezing of
roestvorming. In de u'inter komt er water
bij en daardoor kunnen ze vast vriezen.
Ook kan er roestvorming optreden. Dat is
dankzij or-rze roestvast stalen en onder-
houdsvriendelijke vondst verleden tijd."
Het Gemeentelijk Verwoerbedrijf in Am-
sterdam heeft ze momenteel in gebmik."
Volgens de twee is deze branche een ech-
te groeimarkt waar. Spiro nog veel voor
kan betekenen, Momenteel ziïten ze aan
tafel bij de grote spooraannemers om on-
derhoudsconcepten te bespreken. Ruben:
"We willen hierin een grotere rol vertol-
ken dan enkel die van toeleverancier, In

toenemende mate meedenken vanaf de
conceptontwikkeling met opdrachtgevers,
daar rryillen we naar toe."

Fundament
Maar ondanks al deze grote an-rbities, wil
Spiro zich blijven concetrtreren op het
fundament van het bedrijf, aldus Ron.
"We hebben de capaciteit in huis orr een
breed aantal bewerkingen urt te voeren,
Instanties en bedrijven kunnen bij ons
terecht voor allerhande las- en constmc-
tiewerkzaarnheden. "Voor de fabricage
van seriemaiige en terugkerende pr.o-
ducten kunnen desgervenst afspraken
worden gemaakt met onze afnemers om
de productie en de alleveringen op aiioep
of volgens vaste schemat te laten plaats-

vinden. Hierdoor kan Spiro gereduceerde
productietarieven hanteren. Ruben: "Het
regionale bedrijfsleven kan dus altijd
een beroep op ons doen als plaatselilk
toeleverancier van zowel stalen, RVS en
aluminium constructies en machineon-
derdelen. Dat brengen we graag nog eens
voor het voetlicht."
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