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In het Limburgse Maasbracht worden staien

jachten gebouwd. Dat feit op zich is niet uniek.
Wel uniek is de manier waarop deze jachten
worden gefabriceerd. Bij Linssen Yachts gebeurt
dit als het ware 'aan de lopende band'. LASTECHNIEKmocht een kijkje nemen in de productiehallen om de hele fabricageiijnte volgen.
Vanaf stalen platen en profielen tot en met

afgebouwde, blinkend gepoetste en compleet
ingerichte pleziervaartuigen.
door Margriet Wennekes, fotografie Linssen Yachts
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t, vergelijkbaar met een zeer ruim opgezette showroom voor personenauto's, staan enkele luxe jachten opgesteld,

klaar voor bezichtigingdoor gefortuneerdeklanten. Met deze entreelevert LinssenYachtsmeteeneenindrukwekkendvisitekaartje
af. De elegante vaartuigen variërenin lengte van 9 tot 16 meter.
"Wijbedienenhetmarktsegmentwaarbijwenogaltijdrechtstreeks
te makenhebbenmet de toekomstige eigenaren, en niet met hun
zaakwaarnemers. Dat is een bewuste keuze", vertelt Paul Beelen,

verantwoordelijkvoor marketingen communicatiebij Linssen.
Voor de meesten van ons is de aanschaf van een luxe jacht helaas

niet weggelegd.Terug naarde realiteit danmaar.Vandaagzijn we
gekomenomdebouwvandestalencasco'sonderdeloepte nemen.
DaaroverkanDannyGolsteijnonsallesvertellen. Danny(39)begon
i6 jaar geleden als algemeen cascobouwerbij Linssen. Sinds drie
jaarishij meewerkendlassersvoorman.Samenmet PaulBeelen,die
hier23jaargeledenin dienstkwam,vertelt hij hoedestalencasco's
van LinssenYachtswordengebouwden wathunproductieproces
zobijzondermaakt.
Stapsgewijs
Devergelijkingmet deauto-industrieeindigtnietin deshowroom.
Directbij binnenkomstin de producüehalwaarde casco'sworden
gefabriceerd,is goedzichtbaarhoe dejachtenstap voor stap worden opgebouwd. Vanaf de bodem zie je elke boot stapsgewijs
groeientot eenvolledigafgewerktcasco.Het doet(alweer)denken
aaneenassemblagelijnin eenautofabriek.Het product schuiftna
elke fase door naar een volgend station. Alleen zijn het hier geen
lasrobots, maar mensen die de lastoortsen hanteren.
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Paul:"Wijbouwen70jachtenperjaar. Datbetekentdatweoponsterrein van 45. 000 m2

altijd

30 tot 35 boten in

productie

hebben. Met de

velevariaties opdestandaardmodellen endevele contouren, loont deze
productie zich niet voor robotisering.'
Het casco van alle boten wordt volledig gebouwd uit staal (8235), waar-

voorplaatdiktenwordengebruiktvan4 tot 10mm. Verderwordener
vanhetzelfdemateriaalkokerprofielenen andereprofieleningekocht.
"Al het materiaal komt voorgestraald en voorgesneden binnen in sa-

mengestelde pakketten", vertelt Danny. Dit materiaal wordt verdeeld
overdrieproductielijnen. Voorelkelengte is ereenaparteproductielijn.
Erisduseenproductielijnvoorjachtenvan30-35voet(9-11meter), een
voor 40-45voet (12, 85-14meter) en eenvoor de grootste lengtes (tot
maximaal 16 meter). Per productielijn zijn er vier tot zes modellen mogelijk.

In elke productielijn zijn ervier stations, met op elk station
éénmedewerker. De boot in aanbouw schuift op rolbakken
door van station naar station. Op het eerste station wordt
de onderkant gebouwd, met daarin een raster van spanten.
Drie lijnen, vier stations

Er wordt gewerktvolgens het door Linssenontwikkelde LOG1CAMprincipe. In elke productielijn zijn er vier stations, met op elk station
éénmedewerker. De boot in aanbouwschuift op rolbakken door van

station naar station. Op het eerste station wordt de onderkant gebouwd, met daarin eenraster van spanten. "Op de meeste werven wordt

de boot ondersteboven gebouwd.Wij doen het andersom en dat is
uniek in de scheepsbouw. We beginnen met het neerleggen en assem-

blèrenvandebuitensteplatenenzettendespantenconstructievanbovenaf in deze plaatconstructie. Die spantenconstructie bestaat uit
voorgevormde profielen diealseenpuzzelin elkaar schuiven, hetzogenaamde 'krozen'. Alleen voor het monteren en aflassen van de kiel

draaienwe het product ondersteboven." Naprecies 7, 8, of 24 dagen,
afhankelijkvandelengte vandeboot, schuifthetproduct doornaarhet

volgendestation,waardevloerdragersenzijkantenwordengemaakt.
Ophetderdestationkomt debovenkanterop, entot slotwordthet
cascohelemaal afgewerkt ophetvierde station, waarnadebootinclusief
rolbakken naarbuiten wordt gereden, naar de hal voor stralen, plamu-

renenhetaanbrengenvandiversecoatinglagen.Indelaatstehalwordt
de complete inrichtingverzorgd (elektriciteit, interieurbouw, enzovoort). Ook daar zien we de boten in een productielijn telkens door-

schuiven naar een volgend station. Nergens zien we stilstand of
wachttijden;eenindrukwekkendstaaltjelogistiek.
Meer dan lassen

Voorde cascobouwzijn erbij Linssen16vastemedewerkersin dienst,
waaronderdriejongelassersdiehunopleidinghebbengevolgdin Bel-

gië.Zij wordengoedbegeleiddoorervarenwerknemersenzezijnal
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snel doorgegroeidnaar een eigen plek op een station. ]e moet meer
kunnen danlassen. Iedereendie hierwerkt is multi-inzetbaar:je moet
kunnenmonteren, aflassenennabewerken.Al hetlaswerkgebeurtmet
dehand,enje moethetvakbeheersenvanA tot Z.Welassenbovendien
in alle posities: niets is recht, er zijnveel contouren enradiussen,niets

J

is standaard.

Erwordt zoweinig mogelijk gelast op plekken die naderhand zichtbaar
blijven. "Veelbuitenradiussenwordenbij onsgezet;delasnaadligt daarbij meernaarbinnen,waardoordelasnaadniet zichtbaaris enookniet
hoeftte wordennabewerkt",legtDannyuit. Maardatbetekentnietdat
er geen aandacht is voor het lasuiterlijk. Twee jaar geleden zijn er
nieuwelasmachinesaangeschaftvoorhetpulserendMAG-proces,waarbij voornamelijk gelast wordt met massieve verkoperde draad(i mm).
"Dankzijdit proces, datop zichzelfmisschienietslangzameris, is onze
productiesnelheid toch verhoogd. Dit komt omdat er veel minder nabewerkingnodigis. Hetpulserendlassengeeftveel minderspattenten
opzichtevanhet conventionele MAG-proces.
Bi] de nieuwe lasmachinesvan Rehm hebbenwe ook nieuwe Binzeltoortsen aangeschaft,vertelt Danny. "Eerstprobeerden we met onze
standaard toortsen (type 401) te werken, maar vanwege de hogere
warmteontwikkelingbij hetpulserendlassenzijnwe overgestaptop de
W440 toorts en naderhandop de W540 toorts. Dit type toortsen kan
meer warmte verdragen. Samenmet onze leverancier hebbenwe ook
l

een led-scherm ontwikkeld waarmee de lasser het juiste lasprogramma
direct vanuit de toorts kan selecteren en instellen. Sinds deze overstap
naar nieuwe machines en toortsen is onze laskwaliteit alleen maar ver-

beterd. Nu zijn we bezig om onze lassers te certificeren op basis van
deze nieuwe apparatuur."

EenkleindeelvanhetlaswerkgebeurtmethetTlG-proces.Metditproceswordenkorte rvs stiftenop destalenverschansinggelast. Dereling,
ookvanrvs, wordtvervolgensveriijmd op dezestiften.
Waterverplaatsers
Deliefhebbersvandejachtendie Linssenbouwt,zijnmensendieervan
genieten om op het watervan de omgeving te genieten, zonder haast
enin alle comfort. Paul:"Stalenbotenzoalsdeonzezijnwaterverplaatsers. Hetgaatniet omhetbereikenvanhogesnelheden;je hebtdusook
geen groot motorvermogen nodig. Verder zijn de vloerdragers van de
botenzo ontworpendattrillingenenmotorgeluidengedemptworden.'
De coronapandemieheeft de verkoop geenkwaadgedaan. Dejachten
werdenenwordennogaltijd grifverkocht door eendealernetwerkdat
verspreidzit door Europa,AmerikaenAustralië.

In 1949 startte Jac Linssen sr zijn timmerbednjf, waar hij begon met
het bouwen van houten bootjes. Geleidelijk aan ging hij over op het
fabriceren van stalen bootjes; nog weer later werden de boten gemotonseerd en voorzien van een kajuit. Ruim 70 jaar later is het famitiebedrijf uitgegroeid tot wat het nu is, een bouwer en leverancier an
stale jachten van 9 tot 16 meter l ngte.
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