
In 2006 is Seccurro opgericht door Rob de Jong. Na 20 jaar ervaring opgedaan te hebben in ver-
schillende technische branches kwam Rob tot het idee om met zijn kennis dit bedrijf te starten. 

Seccurro kan voor uw bedrijf elektrotechnische en mechanische zaken uit handen nemen zoals het 
ontwerpen, bouwen en installeren of repareren van al uw projecten en produkten.

DISCIPLINES

De disciplines binnen Seccurro: 
 
 
•	 Elektrisch	ontwerp	(in SEE Electrical)
•	 Elektrotechnische installaties
•	 Kastenbouw
•	 PLC besturing
•	 NEN 3140 keuring
•	 Mechanisch	ontwerp (in Solidworks)
•	 Mechanische installaties
•	 CNC freeswerk (prototype en 0-series) 

•	 Documentatie (verzorgen van brochures, 
handleidingen, datasheets, etc. etc.)

•	 Detachering van elektrotechisch personeel
•	 Kennis van elektronica, pneumatiek en hy-

drauliek 

•	 Eigen engineering afdeling
•	 Geoutiliseerde eigen werkplaats (met 200 

m2 vrije ruimte) waarin we uw project kun-
nen bouwen/assembleren en testen

DIENSTEN

Wij leveren de volgende diensten over de  
hele wereld: 

•	 Mechanisch en Elektrisch ontwerp
•	 Elektro technisch personeel
•	 NEN 3140 keuringen
•	 Installatie werkzaamheden
•	 Kastenbouw (elektrotechnisch)
•	 Onderhoud aan systemen
•	 Reparaties aan systemen
•	 Complete installaties verhuizen en  

ingebruikstelling
•	 Documentatie
•	 Brochures
•	 PLC Software ontwikkeling
•	 Trainingen op locatie
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Tevens  zijn wij een erkend leerbedrijf voor 
leerlingen in de techniek.



PROJECTEN
Seccurro heeft in de afgelopen jaren aan diverse mooie projecten mogen werken voor verschillen-
de industrieën zoals hieronder getoond.

Duikinstallatie voor adem-
lucht en communicatie voor 
duiksysteem in Oost-Euro-
pa.

In veel bedrijfstakken actief. 
Voor een klant hebben we 
een vulsysteem ontwikkeld 
en gebouwd.

Kastenbouw voor vele toe-
passingen in de techniek.

Seccurro heeft voor 72 hy-
perbare lifeboats  de elek-
trische installatie gebouwd 
en geleverd.

Voor een klant in Israël 
heeft Seccurro de elektri-
sche installatie mee mogen 
verzorgen.

Elektrotechnische installa-
ties voor duiksystemen met 
decompressiekamers
over de gehele wereld.

Onderhouds werkzaam-
heden op grote offshore 
schepen. 

Seccurro heeft een camera 
slingerruit ontworpen voor 
video-registratie bij boor-
werkzaamheden.

Reparatie/renovatie elek-
trische installaties aan 
duiksystemen en  ROV’s 
over de hele wereld.

Electrotechnische werk-
zaamheden in IJmuiden. 
Hier wordt de grootste zee-
sluis ter wereld gebouwd. 

Voor een duiktrainingcen-
trum in Azie heeft Seccurro 
de elektrische installatie 
verzorgd.

Voor een dubbeldeks 
linkspan heeft Seccurro 
de elektrische installatie 
verzorgd.

In opdracht van verschillen-
de klanten besturings- 
kasten  gebouwd, voor o.a. 
duik-trainingcentra.

Verhuizingen van complete 
systemen en ingebruikna-
me.

Elektrotechnische installa-
ties diverse manipulator ar-
men over de gehele wereld

Voor de automatisering 
voor o.a. havens hebben we 
de electrische installaties 
mee verzorgd van AGV’s.
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EIGEN PRODUCTEN
Wanneer er in de markt behoefte is naar specialistische producten, dan kan Seccurro u daar bij 
helpen.  
Zo heeft Seccurro inmiddels al een aantal producten ontwikkeld waarvan hieronder een aantal 
getoond.

De eerste professionele 
Hydraulic Forced Feedback 
joystick waarbij real-time 
belangrijk is. 

Speciale camera’s voor 
diversen applicaties met 
hoge resolutie.

Communicatie apparatuur 
speciaal ontwikkeld voor de 
onshore en offshore indus-
trie.

Hoge kwaliteit LED verlich-
ting in waterdichte behui-
zing voor decompressieka-
mers, zwembaden etc.

CO2 sensor module voor 
meting in hyperbare en 
decompressie kamers met 
hoge nauwkeurigheid.

Camera slingerruit voor 
video-registratie bij boor-
werkzaamheden bij o.a. 
tunnelbouw.

Flow-Druk alarm module 
om	de	ademgas-flow	en	
druk te bewaken. PLC ge-
stuurd.

Flow alarm module om de 
ademgas-flow	te	bewaken.

Druk alarm module om de 
ademgas-druk te bewaken.

Deze	flow-switch	wordt	
aangesloten in de adem-
lucht lijn van de duiker om 
het ademen te bewaken.

CONTACT
Neem vrijblijvend contact op met: 
 

Rob de Jong 
Mobiel  : 06-10911333 
E-mail    : rwdjong@seccurro.com
   
Werk locatie: 
Keurweg 18, 5145 NX, Waalwijk

www.seccurro.com 
info@seccurro.comHet	onmogelijke	is	mogelijk!
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Reinigings systeem om 
ademlucht leidingen en 
slangen voor duikindustrie 
te reinigen. Mobiele unit.

Hoge kwaliteit LED verlich-
ting in waterdichte behui-
zing voor duiker, camera,- 
of als onderwater lamp.


