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Voorwoord 

 
Vanaf de oprichting in 1990 richt KCE bv. (voluit Kortekaas Cleaning Equipment bv.) zich op 

het ontwerpen, produceren en toepassen van was-robotsystemen die het periodiek reinigend 

onderhoud aan gevels en daken kunnen uitvoeren. In eerste aanleg betrof dit installaties met 

een mobiel karakter, nadien zijn dit meer stationaire systemen geworden.   

De bereikbaarheid van gevels en dakvlakken voor onderhoudsdoeleinde vraagt door   

vormgeving, omvang en bouwhoogte meer specifieke onderhoudsinstallaties. 

Toevoeging van enige vorm van automatisering aan het regulier reinigend onderhoud kan  

helpen om de gebouw beheerkosten in de hand te houden. 

Vanaf de jaren negentig produceren wij daarnaast voor een breed scala aan toepassingen 

ook hijsinstallaties geschikt voor personenvervoer. 

 

Een greep uit de huidige mogelijkheden: 

- Was-robotsystemen voor alle voorkomende toepassingen.  

- Permanente onderhoudsinstallaties voor gevels en licht-doorlatende daken, dit betreft 

zowel bemande en automatisch werkende was-robotinstallaties. 

- Osmose-water installaties voor mobiele en stationaire toepassingen.   

- Stationaire toegang- en werkbordessen met beweegbare platforms op hoogte. 

- Onderhoudsbruggen voor inpandig en buiten toepassingen.  

- Hijs- en hefconstructies die geschikt zijn voor personentransport in alle voorkomende 

toepassingen.  

- Periodiek onderhoud en technische ondersteuning aan gevel onderhoudsinstallaties. 

- Renovatie van verouderde onderhoudsinstallaties en hijs- hef systemen. 

 

Mochten wij U bij een van dergelijke vraagstukken van dienst kunnen zijn, dan horen wij dat 

uiteraard graag. 

 

De navolgende bladzijden geven U een impressie van de ontwikkelingen over de afgelopen 

jaren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Directie 

KCE B.V. 

 
 

 
 
 

© 2009 KCE 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel 

van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KCE bv. 
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1990 Een mobiel was-robotsysteem voor bedrijfspanden, tunnelwanden en dergelijke, 

met een bereik tot ca. 13m hoogte. 

 

              

 

 

1992   Een was-robotsysteem werkend in combinatie met een tijdelijk op het dak te 

plaatsen hijsinrichting. Optioneel kan de wasrobot worden uitgewisseld met 

een gondel voor meer bouwkundige werkzaamheden. Inzetbaar tot een 

hoogte van ca. 120m. 
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1995  Toepassing van de eerste wasrobot in combinatie met een bestaande 

authentieke gevelinstallatie, de besturing geschied hier op afstand 

(radiografisch), wij spreken dan van een onbemand systeem.  

 

 

 

 

 

1996  De eerste zelfklimmende wasrobots die specifiek ontwikkeld werden voor licht-

doorlatende daken. Deze zijn radiografisch bestuurbaar.  
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1999  Ontwikkeling van een handzame wasborstel voor diverse toepassingen. 

 

 

 

 

De toepassing van diverse wasrobots die geschikt zijn om tijdelijk aan te sluiten op 

bestaande gevelinstallaties. 
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2009  Semi automatische gevelwasinstallatie, waarbij de wasrobot kan worden 

omgewisseld met een gondel. De bovenkraan (het blauwe machine deel) is 

m.b.v. een meegeleverde hulpkraan uitneembaar, en kan zodoende op 

meerdere dakniveau`s worden ingezet en uit het zichtveld worden geparkeerd. 

De werkmodus  

gevelwas installatie. 

De werkmodus         

gevelonderhoud installatie.          

 

 

 

2010   De volgende generatie wasrobots voor (hellende)daken, volledig radiografisch 

bestuurd met een ingebouwd liersysteem en een eigen gewicht van ca. 105kg.  

Deze wasrobots funtioneren in combinatie met een inpandig geplaatste 

waswater pompinrichting van waaruit ook de elektrische voeding is geregeld.   
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2011   Was-robotsysteem t.b.v. de 

glazen overkapping bij het 

Het Scheepvaartmuseum te 

Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 
 

2012   Robot voor de 45gr. hellende gevels van het geheel gerenoveerde 

Gemeentehuis te Lelystad. Hier getoonde wasrobots zijn voorzien van een 

lierinrichting zodat zij kunnen klimmen /afdalen. De wasrobots zijn afhankelijk 

v.d. toepassing voorzien van verschillende type wasborstel. 
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2013   Telescopische brug of bovenloopinstallatie met op afstand bestuurbare 

wasrobotarmen en mogelijkheden voor een hijsinrichting t.b.v. het bouwkundig 

onderhoud. 

 

-  Semi-automatische wasinstallatie voor dakglas, totaal +/- 7000 m2. 

-  Vrije- overspanning, 19 tot max. 28,5m. 

-  Lxbxh : 30x46x3,8m.  Eigen gewicht : 11 T.  

-  Trace lengte 360m met 2 haakse bochten.                

 

 

 

Opdrachtgever : Erasmus MC te Rotterdam 
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2013   Dakinstallatie op railbaan voorzien van afneembare wasrobot t.b.v. de 

perronoverkapping Centraal Station te Rotterdam. Het betreft hier ca. 

27500m2 glasoppervlak welke is voorzien van PV-cellen. 

 

 

Dakonderhoud-installatie met waswater  

aansluiting in het werkplatform. 

 

 

2014 Ontwikkeling en realisatie van de eerste  

HUET-crane met man-riding certificaat, een hefconstructie voor het gebruik 

van een dummy-helicopter bij offshore-trainingen.  
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2015  Ontwikkeling en realisatie van een modulair toepasbaar brug-concept voor 

onderhoudswerken onder licht-doorlatende daken, viaducten en bruggen 

inzetbaar voor binnen en buiten toepassingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrium brugconstructie in de configuratie met onderhangende gondel 

en personenlift, hier getoond met  een vrije overspanning van 28m.  

 

2016  Realisatie van een verbeterde versie dakstanden, een constructie om de 

toegang naar en het werken op voertuigen adecuaat te beveiligen. Een 

ontwikkeling die naar klant specifieke wensen op diverse onderhoud 

werkplaatsen is toegepast. 

 

 

Toegang en werk 

platforms met uitschuifbare 

delen over de beide 

lengtezijde. 
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2017 Ontwerpen, productie en plaatsen van twee stuks aluminium multifunctionele 

bruginstallaties met onder-hangende gondel voor opdrachtgever Nationale 

Bank BE. Het leuningwerk is hier uitgescheden naar een door de architect 

gekozen motief.                                  

 

Tevens t.b.v. dit project levering van een radiografisch bediend 

wasrobotsysteem voor de golvende glasdaken.   

               
           

 

 

 

 

 

 

 

 

.   

 

. 

 

 

Parkeerpositie wasrobot met  

toebehorende pompunit 
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2017/2018 Een viertal onderhoudsinstallaties voor het Europees Patent Office te Rijswijk 

NL. Dit project is door ons volledig in BIM uitgewerkt en inmiddels tezamen 

met overige bouwpartners gerealiseerd.     

 

 

 

2018 Volledige renovatie van 2 stuks 20 jaar oude gevelinstallaties van het 

Sheraton Hotel op de luchthaven Schiphol. 

 

      

               


