
De specialist in dieselinjectie en wikkeltechniek
The expert in fuel injection and rewinding technology



Continuïteit en kwaliteit
Electra Brandt is al ruim 90 jaar specialist op 
het gebied van onder andere dieselinjectie
systemen. Door onze hoge kwaliteit en 
 gunstige prijskwaliteitverhouding weten onze 
klanten ons te vinden.

Ervaring en expertise
In 1926 begint Willem Brandt vanuit een kleine werkplaats in 
Leiden met het repareren van elektromotoren en het reviseren 
van startmotoren en dynamo’s; Electra Brandt is geboren. Na 
verloop van tijd richt Brandt zich ook op het wikkelen van elek-
tromotoren, wat gelijk een specialisme wordt van het reparatie-
bedrijf.
In 1935 heeft Electra Brandt als eerste in Nederland een Bosch 
agentschap c.q. diesel-service punt. Niet alleen iets om trots 
op te zijn, maar het betekent ook dat wij al meer dan tachtig 
jaar met deze partner samenwerken, met alle logische voorde-
len van dien. 

Groei
Inmiddels is Electra Brandt uitgegroeid tot een solide, middel-
grote onderneming met 19 vakbekwame medewerkers. In de 
loop der jaren zijn wij meerdere malen uit ons jasje gegroeid en 
breidden wij ook onze diensten uit. Als gevolg van deze groei 
zijn we een aantal keer verhuisd naar een grotere vestiging. 
Sinds 2001 zijn wij gehuisvest in een modern bedrijfspand aan 
De Roysloot 10 in Rijnsburg.

Kernwaarden
De bedrijfscultuur en sfeer van een familiebedrijf is in de rijke 
geschiedenis van onze onderneming altijd behouden. De band 
met onze klanten vinden we belangrijk en we zijn een platte 
organisatie met korte lijnen. 
Het uitgangspunt van ons bedrijf is het waarborgen van de 
continuïteit van de bedrijfsprocessen van onze klanten. Daar-
naast kunnen onze opdrachtgevers rekenen op onze hoge 
kwaliteit, service en efficiëntie.
Wij werken met goed opgeleide, vakkundige medewerkers, die 
tevens continu bijgeschoold worden. Onze (test)apparatuur 
voldoet aan de laatste normen en onze werkwijzen zijn uiterst 
efficiënt.

Breed aanbod, brede klantenkring
Door ons uitgebreide totaalpakket aan producten en diensten 
bedienen wij verschillende markten. Van particulieren tot in-
dustrie en overheid. Onze klanten, waar we vaak lange relaties 
mee hebben, zijn onder meer reparatiebedrijven, rederijen, de 
offshore industrie, de automotive en overheidsinstanties. 

Wist u dat:
wij dieselmotoren kunnen aanpassen voor ATEX 

toepassing CAT 3G IIB T3.

Two innovative brands –
more than 170 years success
Congratulations to our distribution partner Electra Brandt on their 90th 
anniversary. We share common values, a common drive to success, 
an outstanding dedication and customer orientation. Thank you!

L’Orange GmbH, Porschestr. 30, 70435 Stuttgart, www.lorange.com
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Continuity and quality
Electra Brandt has been a specialist in fuel 
injection systems for more than 90 years. Our 
high quality and favourable pricequality ratio 
makes us very attractive to our customers.

Experience and expertise
Willem Brandt started repairing electric motors and overhaul-
ing dynamos and starter motors in a small workshop in Leiden 
in 1926. This was the birth of Electra Brandt. After some time, 
Brandt also started to focus on the windings of electric motors, 
which immediately became a speciality of the repair company.
In 1935, Electra Brandt was the first company in the Nether-
lands to operate as a Bosch dealer and diesel service point. 
Not just a source of pride: it also means that we have now been 
working with this partner for more than eighty years, with all of 
the logical benefits that this entails. 

Growth
Since that time, Electra Brandt has become a robust, medium-
sized business with 19 highly skilled employees. Over the 
years we have grown out of our skin and also expanded our 
services on several occasions. A consequence of this growth 
is that we have relocated to larger premises several times. We 
have occupied a modern industrial property at De Roysloot 10 
in Rijnsburg since 2001.

Core values
The corporate culture and family-run company atmosphere has 
been maintained throughout the rich history of our enterprise. 
We believe that the connection with our customers is important 
and we are a flat organisation with short communication lines. 
The point of departure of our company is guaranteeing the 
continuity of the business processes of our customers. In ad-
dition, our principals can rely on our high quality, service and 
efficiency.
We work with well trained, expert employees who constantly 
update their skills. Our (test) equipment meets the latest stand-
ards and our working methods are extremely efficient.

Extensive range, large customer base
We serve a range of markets with our complete package of 
products and services. From private individuals to industry and 
the government. Our customers, with whom we frequently have 
longstanding relationships, include repair companies, shipping 
companies, the offshore sector, the automotive industry and 
governmental organisations.

Did you know?
That we can adapt diesel engines for ATEX 

application CAT 3G IIB T3.

Nothing Guards Like Fleetguard. cumminsfiltration.com
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De beste producten
Bij de dieseltechniek komt veel kijken. Het is een echt ambacht 
en zeer uitgebreid. In principe leveren wij veel dieselmotor 
delen zoals dieselinjectie systemen, startmotoren, dynamo’s en 
filters systemen.  

Topmerken
Wij zijn importeur van diverse A-merken, waaronder L’Orange, 
Bosch, Gali, Fleetguard en nog veel meer. Wij verkopen alleen 
de originele producten die ook door de OEM gebruikt worden, 
waardoor u zeker bent van de hoogste kwaliteit. Door onze 
grote voorraad kunnen wij alles snel leveren. Wat we verkopen, 
kunnen we ook onderhouden, wel zo makkelijk voor u als klant. 
Wilt u advies over bepaalde onderdelen? Onze werknemers 
hebben verstand van zaken en helpen u graag.

Waarom Electra Brandt?
• Volledige ontzorging en advies op maat
• Hoge kwaliteit producten met weinig uitval
• Snel handelen en leveren
• Meer dan 90 jaar ervaring

D I E S E LT E C H N I E K

Air starters

Governing systems
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The best products
Diesel technology involves a great many aspects. It is a real 
craft and extremely extensive. In principle we supply many 
diesel engine parts, such as diesel injection systems, starter 
motors, dynamos and filter systems. 

Top brands
We import various major brands, including L’Orange, Bosch, 
Gali, Fleetguard and many more. We only sell the original prod-
ucts that are also used by the OEM, and this guarantees you 
the highest quality. Our high stock level enables us to deliver 
everything quickly. And we can service whatever we sell, which 
is very convenient for customers. 
Would you like advice on certain parts? Our employees pos-
sess a wealth of relevant expertise and are happy to help you.

Why Electra Brandt?
• Complete unburdening and tailor-made advice
• High quality products with little loss
• Rapid action and delivery
• More than 90 years’ experience

D I E S E L  T E C H N O L O G Y

Hydraulic starting systems
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Snelle Service Fast Service 

D I E S E LT E C H N I E K  D I E S E L  T E C H N N O L O G Y

Voor reparaties, revisies, onderhoud of het 
vervangen van onderdelen bent u bij ons 
aan het juiste adres. In onze werkplaats zijn 
we ingesteld op een snelle service. U bent 
er namelijk bij gebaat om weer snel door te 
kunnen met uw werkzaamheden. 

Onze voordelen:
• Snelle vervanging of reparatie van onderdelen
• Goed opgeleid, technisch personeel
• Geavanceerde machines en apparatuur
• Grote voorraad onderdelen 

With us, you are at the right address for 
repairs, overhauls, maintenance or the 
replacement of parts. At our workshop we are 
geared to fast service. This is because you 
benefit from being able to resume your work 
quickly. 

Our advantages:
• Rapid replacement or repair of parts
• Well trained technical staff
• Advanced machines and equipment
• Large stock of parts

Cleaning machines Tools
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Al uw wikkelwerk All of your rewinding

W I K K E LT E C H N I E K  R E W I N D I N G  W O R K S H O P

Een aparte tak van sport is wikkeltechiek. 
Met dit specialistisch werk hebben wij ruim 
tachtig jaar ervaring. 

Nauwkeurig en vakkundig
In onze wikkelwerkplaats wikkelen en reviseren wij elektromo-
toren, generatoren en reductiekasten. Dit doen we voor de 
meest uiteenlopende toepassingen in de offshore, industrie 
en scheepvaart. Onze werkplaats is uitgerust met moderne 
machines en door controle met laser uitlijnapparatuur worden 
de werkzaamheden met zeer hoge nauwkeurigheid uitgevoerd. 
Daarnaast wordt het wikkelwerk altijd vacuüm geïmpregneerd 
en met Klasse F wikkeldraad verwerkt.

(De)montage van het betreffende machinedeel doen wij op 
locatie of in onze goed uitgeruste werkplaats.  

Winding technology is a very specialised field. 
We have more than eighty years’ experience 
with this specialist work.  

Accurate and professional
We wind and overhaul electric motors, generators and reduc-
tion gearboxes in our winding workshop, and we do this for 
the widest range of applications in the offshore, industrial and 
marine sectors. Our workshop is equipped with modern ma-
chines and the work is executed with an extremely high level 
of accuracy using laser alignment equipment. In addition, the 
windings are always vacuum-impregnated and insulated with 
class F winding wire.

We execute (dis)assembly of the machine part in question on 
site or in our well equipped workshop. 

Compressors

Spring starters
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B.V. Algemeen Werktuigkundig 
en Electrotechnisch Bureau 
"Electra"W.M. Brandt

De Roysloot 10
2231 NZ Rijnsburg
The Netherlands

Tel.: +31(0)71 402 9210
Fax: +31(0)71 402 1819

E-mail: verkoop@electrabrandt.nl

www.electrabrandt.nl

Concept: • 61565 • www.jsnederland.nl


