
VEGATRUCK – cursus techniek op locatie

VEGA on the Road
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Laat de rĳdende cursusruimte van VEGA gewoon bĳ u op het  

terrein komen. Zo ontvangt u een vakbeurs en een cursus op  

locatie – zonder reiskosten, hotelboekingen en lange reistĳden.

Aan boord van de VEGATRUCK bevinden zich talrĳke  werkende 

VEGA-meetinstrumenten die mogen worden aangeraakt en 

 uitgeprobeerd. Alle apparatuur is onderling gekoppeld, net zoals  

in een industriële installatie. Dat betekent: (bĳ)scholing onder 

 realistische gebruiksomstandigheden.

WĲ INFORMEREN – ALTĲD EN OVERAL.
ONZE TRUCK IS THUIS OP DE WEGEN VAN EUROPA.

Meettechniek van VEGA is ontwikkeld om u het leven gemakkelĳker te maken.
Met de VEGATRUCK wordt ook de cursus meettechniek heel eenvoudig.

VEGATRUCK

De cursussen over alle thema’s rondom  

niveau- en drukmeettechniek worden  

gegeven door deskundige VEGA-adviseurs 

met veel praktĳkervaring.



3Training   |   Cursussen   |   Presentaties

Wĳ hebben branchespecifieke seminars en instrumentspecifieke 

events in ons aanbod, maar ook speciale thema’s zoals SIL,  

plics®, PACTware en VEGA Inventory System. Ook hebben wĳ een 

bedrĳfspresentatie om de onderneming VEGA te leren kennen.

Hoeft het alleen maar een korte uitwisseling van informatie te zĳn  

of meteen een seminar van een hele dag? – Alles is mogelĳk!

U kiest de branche, u kiest het thema, u kiest de accenten! 

 Vervolgens kunt u ontspannen achterover leunen. Want de VEGA- 

adviseurs passen het cursusprogramma exact aan uw wensen aan. 

Zelfs het tĳdschema bepaalt u.

ONZE KENNIS OP WIELEN

Even veelzĳdig en flexibel als onze meetinstrumenten  
zĳn ook de VEGATRUCK-cursussen bĳ u op locatie.

Twee VEGA-adviseurs staan altĳd voor uw 

medewerkers klaar. Ideaal is een groep ter 

grootte van acht personen. Wilt u veel meer 

medewerkers aan de cursus laten deelne-

men, dan is een opsplitsing in meer groepen 

aan te bevelen.

 

 v Meer dan 60 m² expositieruimte

 v  Meettechniek om vast te pakken  

en uit te proberen

 v  Meer dan 50 thema’s om uit  

te kiezen

 v  Kleine groepen volgen intensieve 

cursussen

 v  Inclusief getuigschrift en kleine 

verrassing 
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Kom binnen en laat u verbazen: het interieur van de VEGATRUCK 

maakt indruk door zĳn uitrusting van hoge kwaliteit. In het midden  

van de royale expositieruimte staat de bar met een groot beeldscherm 

(55"). Hier worden presentaties en animaties getoond. De bar is 

 multifunctioneel - hier worden ook de consumpties verstrekt.

Eten en drinken  |  Reclame intern

Een kleine trap voert naar de zogenaamde 

zwanenhals van de VEGATRUCK. Hier is het 

communicatiegedeelte ingericht, compleet 

met meetversterkers en nog een beeldscherm 

voor PACTware, internet, VEGA Inventory 

System enz.

Acht barkrukken nodigen uit tot plaatsnemen. Een overdekt buiten-

deel met twee statafels biedt de gelegenheid gesprekken te voeren 

in de open lucht. U ziet: de VEGATRUCK kan zich gemakkelĳk meten 

met elk congreshotel.

Er is slechts één kleine beperking: om hygiënische redenen hebben 

wĳ afgezien van toiletten aan boord; u dient gebruik te maken van uw 

eigen sanitaire voorzieningen.

VOEL U THUIS ALS IN EEN CONGRESHOTEL.
VOLLEDIG UITGERUSTE CURSUSRUIMTE.

Aan de bar in de VEGATRUCK serveren wĳ frisdranken, ko�e en thee.
Uiteraard hoort daar een hapje bĳ dat wordt afgestemd op het tĳdstip.
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Wĳ helpen u bĳ het bekend maken van dit bericht onder uw mede-

werkers. Voorafgaand aan het bezoek van de VEGATRUCK ontvangt 

u a�ches in gedrukte en/of digitale vorm. Zo kunt u alle medewerkers 

die in uw bedrĳf meetinstrumenten bedienen, processen ontwikkelen 

„DE VEGATRUCK KOMT NAAR ONS TOE!“ 

of aankoopbeslissingen nemen, doelgericht 

informeren en uitnodigen voor deelname aan 

een (bĳ)scholing in de VEGATRUCK. 

In de VEGATRUCK is aanraken en uitproberen uitdrukkelĳk 

 toegestaan. In de expositieruimte zĳn vĳftien modellen met werkende 

meetinstrumenten geïnstalleerd. Deze modellen zĳn illustratief voor  

de oplossingen van VEGA voor de meest uiteenlopende toepassingen 

in verschillende branches.

NET ZOALS IN HET ECHT! 

„Beleven in plaats van alleen luisteren!“  

geldt ook voor de communicatiewand. Hier 

komen alle meetgegevens van de modellen 

bĳ elkaar en kunnen naar believen worden 

weergegeven.
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1.  Bepaal een locatie die voldoende ruimte biedt voor 

plaatsing van de VEGATRUCK. Onder „Technische 

gegevens“ vindt u hier meer over.

2.  Neem contact op met VEGA om een datum vast te  

leggen. Bedenk daarbĳ dat de VEGATRUCK in de regel 

al een half jaar vooruit is volgeboekt. Uw contact-

persoon voor het boeken van de VEGATRUCK is uw 

persoonlĳke VEGA-buitendienstmedewerker. Maar u 

kunt u ook rechtstreeks wenden tot de verkoopafdeling 

van VEGA (VEGA-Vertrieb, binnen Duitsland) of tot de 

VEGA-vestiging in uw land (buiten Duitsland).

IN SLECHTS DRIE STAPPEN NAAR EEN VEGATRUCK-BEZOEK! 

Een cursus meettechniek op locatie is precies wat uw medewerkers nodig hebben? Dan laat u toch  
gewoon de VEGATRUCK komen! Voer de volgende drie stappen uit en de truck is: On the road again –  
op weg naar u! 

Boeking

3.  Bespreek de gewenste cursusthema’s en -accenten 

met de VEGA-adviseur. 

Voor het bezoek van de VEGATRUCK brengen wĳ geen 

kosten in rekening. 
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Toegangsweg

De toegangsweg moet ten minste 4 m breed en 4 m hoog 

zĳn, voldoende rangeermogelĳkheden bieden en niet 

toegankelĳk zĳn voor doorgaand verkeer.

 
Afmetingen VEGATRUCK

Totale lengte: 16,5 m 

Lengte van de oplegger: 11,78 m 

Hoogte: 4 m 

Breedte (bĳ uitgeschoven zĳdelen): 8 m 

Gewicht: 38 t

 
Voorbereiding

Voorafgaand aan de eigenlĳke bĳeenkomst heeft de  

VEGATRUCK vanaf het moment van aankomst een 

opbouw- en voorbereidingstĳd nodig van ca. 2,5 uur. 

Wanneer een bĳeenkomst vroeg in de ochtend moet 

plaatsvinden, is het aan te bevelen de aankomst van  

de VEGATRUCK de avond ervoor te plannen.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Er gelden een paar voorwaarden voor het bezoek van de VEGATRUCK op locatie:

Locatie

De locatie moet niet alleen vlak en verhard zĳn, maar  

voor de bezoekers ook te voet te bereiken. Het omge-

vingslawaai dient zo beperkt mogelĳk te zĳn. Bovendien 

mogen er op de locatie geen kanalen/straatkolken of 

vulopeningen in de ondergrond aanwezig zĳn.

Mocht uw bedrĳfsterrein niet aan deze eisen voldoen, is 

een openbare parkeerplaats of de parkeerplaats van een 

hotel wellicht een goed alternatief, mits daar voldoende 

ruimte is voor de VEGATRUCK.

Mocht er ter plaatse een sterkstroomaansluiting (380 V) 

beschikbaar zĳn, maken wĳ daar graag gebruik van.  

Zo niet: geen probleem! Voor die gevallen heeft de  

VEGATRUCK een generator aan boord.

Schoon water en proceswater voor onze modellen 

 brengen wĳ zelf mee. Er is geen wateraansluiting nodig  

en ook geen waterafvoer.

Techniek
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VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Duitsland 

Telefon +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-Mail info.de@vega.com
www.vega.com
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