
Slachtlijnen, snijzalen en koel- en vriesinstallaties.

ONDERSCHEIDEND IN 
SERVICE. 
Van ontwerp tot realisatie.



NATIONAAL EN INTERNATIONAAL
Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam.

Als slachthuis zoekt u altijd naar manieren hoe het  
sneller, slimmer en efficiënter kan. J&W Service is in 
Nederland al meer dan 25 jaar dé naam als het gaat om 
de aanleg en inrichting van slachtlijnen en snijzalen en  
het leveren van koel- en vriescellen. Ook internationaal 
zijn we al jaren een vertrouwde naam. Zo zijn we onder  
andere actief in België, Duitsland, Ierland, Portugal,  
Servië, Zwitserland, Frankrijk en de Nederlandse Antillen 
(Curacao, Saba).

2 3

Automatische sorteercel

Verdeling

Gekoeld magazijn opslag

Klanten kiezen 
J&W Service om dezelfde 
voordelen.

24 uur per dag bereikbaar 

Grote en kleine projecten / Elke projectgrootte 

Persoonlijke aandacht 

Flexibiliteit

Productiefaciliteiten in eigen beheer 

Een eigen montagedienst

De beste leveranciers

Geavanceerd machineparkAutomatische karkassen omkeerinrichting



SLIM INGERICHTE 
SLACHTLIJNEN EN SNIJZALEN
Voor de best mogelijke flow.
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Met J&W Service als partner gaat u vanaf het eerste  
moment merken dat de lijnen heel kort zijn. Sterker nog, 
we komen altijd - zonder uitzondering - eerst uw slacht-
huis bekijken. Niet alleen vanwege de persoonlijke  
benadering een prettige manier van werken. Het is voor 
ons - zelfs na 25 jaar - nog steeds dé manier om tot een 
advies te komen dat naadloos aansluit op uw wensen én 
ook toekomstbestendig en flexibel is. Voor de inrichting 
van een snijzaal of aanleg van een slachtlijn bouwen we 
met dezelfde kwaliteit als de wereldmarkt. Kwaliteit is 
voor ons geen onderwerp. Die moet wat ons betreft van 
het hoogste niveau zijn.

Wij kijken wél naar de flow. 
Voor de best mogelijke productiecapaciteit en efficiëntie 

brengen we altijd eerst de flow in kaart. Veel slachthuizen 

werken nog alleen met transportbanden. Een eenzijdige  

oplossing die op termijn niet de verwachtingen waarmaakt 

en dus ook niet toekomstbestendig is. 

We komen graag persoonlijk bij u langs. Maak een afspraak 

op www.jwservice.nl
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Wij bouwen snijzalen 
tot 700 karkassen 

per uur. 

Droppingsconveyor Opslagbuffer geautomatiseerd

Bewerkingslijn Lege (euro)haken transport Bewerkingsmachine



Dankzij ons track & trace-systeem weet u precies welk 
vlees, wanneer en van welke boer komt. Afzonderlijk 
van elkaar kunt u deze via een touchscreen-scherm  
geautomatiseerd ‘ophalen’. De koel- en vriescellen zijn  
onderhoudsarm; Stalen baanwerken voorzien van kunst-
stof in iedere vorm, hoeft u bijvoorbeeld nauwelijks meer  
te smeren en door het volledig geautomatiseerde proces is 
verlichting niet meer nodig. 
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De wereld van J&W Service...

J&W Service is in 1998 opgericht door R. Janssen en  

R. Wittebroek. Gedreven en gemotiveerd door vakmanschap 

heeft het bedrijf nationaal en internationaal een vertrouwde naam  

opgebouwd.
Snijzaalinrichting

Overname inrichting

Automatisch transport

Geautomatiseerde overhanging 
van spreider/eurohaak

Snijzaal

Automatisering

Geautomatiseerde opslagbanen

Transportbanden
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GEAUTOMATISEERD 
KOEL- EN VRIESSYSTEMEN
Maximale arbeidsbesparing dankzij 
track & trace-systeem

Wij leveren engineering, 
productie, montage, 
automatisering, revisie en 
onderhoud van technische 
installaties voor 
rund, varken, geit en schaap.

J&W Service
Gedreven en gemotiveerd 
door vakmanschap.

Volautomatische sorteercel

Opslag

Pand J&W te Borculo



J&W Service BV

Korenbree 11, 7271 LH Borculo Nederland 

0545 251020

 info@jwservice.nl

www.jwservice.nl


