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Editorial
Hans Krikhaar, voorzitter NVPT, over de Nederlandse precisietech-
nologie en het internationaal belang.

Actieve demping helpt nauwkeuriger positioneren
Resonanties kunnen voor problemen zorgen bij snelle en nauwkeuri-
ge bewegingen van een machine. Dit artikel behandelt de actieve
demping van mechanische resonanties en de invloed op positioneer-
nauwkeurigheid.

Website NVPT vernieuwd
De NVPT heeft haar website vernieuwd. Het PrecisiePortaal bevat
relevante informatie en een database met artikelen en biedt leden
ruimte om informatie te plaatsen.

De nieuwe ambitie van de NVPT
In de Nederlandse precisietechnologie en high-
tech-maakindustrie beweegt van alles. Alle reden
voor een nieuw strategisch plan van de NVPT.

Wim van der Hoek
Constructeursprijs
De eerste Wim van der Hoek Constructeursprijs
is uitgereikt. Bedoeld om het ontwerpvak te 
profileren bij TU-studenten en -curriculumbouwers.

ASML test Extreme Ultraviolet Lithography
De eerste testversies van ASML’s nieuwe EUVL-halfgeleiderproduc-
tiemachine zijn verscheept.
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Nederlandse precisie-
technologie en 
internationaal belang

De industriële activiteiten rond hightech systemen spelen een belangrijke
rol in de Nederlandse economie. Wij zijn goed in deze tak van sport en
dat uit zich in een groeiende bedrijvigheid. Daarbij spelen we internatio-
naal een belangrijke rol. Punt van zorg is dat we voor opleiding, training
en netwerkvorming van precisietechnologen nog steeds teren op structu-
ren uit het verleden, zoals die van Philips. Dergelijke structuren zijn voor
een (groot) deel aan het verdwijnen. Vinden we daar geen opvolgers voor,
dan verwatert de kennis en kunde van de Nederlandse precisietechnolo-
gie. Zover hoeft het niet te komen. Meerdere initiatieven zorgen voor
nieuwe impulsen en investeringen in de opbouw van kennis en kunde om
nog nauwkeuriger systemen te kunnen maken. De NVPT wil daarbij
graag spin in het web zijn.

De ontwikkelingen in de precisietechnologie zijn grenzeloos. Micro- en
nanodevices gaan talloze functies vervullen en industriële systemen zijn
nodig om deze devices te ontwikkelen. Voor toepassing moeten ze eerst
tot systemen worden geassembleerd. Een voorbeeld is de CMOS image
sensor: zonder een goed assemblagesysteem voor een op deze sensor
gebaseerde camera hebben we er weinig aan. Het bouwen van dergelijke
assemblagesystemen is een hoogwaardige industriële activiteit die past bij
Nederland. De NVPT wil helpen de benodigde kennisinfrastructuur in
stand te houden en te versterken. Bijvoorbeeld door goede opleidingen en
cursussen te organiseren. Het NVPT-beleidsplan voorziet daarin. Zo is dit
jaar samen met TNO een zeer leerzame Summerschool Optomechanica
georganiseerd. Volgend jaar gaat het ambitieniveau omhoog, met een
International Summercourse Optomechanics. 

Daarnaast blijven we de opgebouwde kennis delen via Mikroniek,
www.precisieportaal.nl, kennisdagen en bedrijfsbezoeken. En via de
Precisiebeurs, die het Mikrocentrum met ondersteuning van NVPT en
IOP organiseert. Al vijf jaar is de Precisiebeurs de plaats voor precisie-
technologen om kennis op te doen en uit te dragen en met collega’s te
netwerken.
Wij ontmoeten u graag.

Hans Krikhaar
Voorzitter NVPT (Dutch Association of Precision Technology)

Met dank aan onze partners IOP Precisietechnologie, HighTech Systems
Platform, TNO, FME, Mikrocentrum en We Are.



DDit artikel gaat nader in op een actieve manier om mechani-
sche resonanties te dempen, en op de invloed die dit heeft op
de haalbare positioneernauwkeurigheid. De beschouwde
methode om actieve demping te realiseren is gebaseerd op
het eerder in Mikroniek beschreven Smart Disc-concept en
was onderwerp van een hoofdlezing op de Precisiebeurs

 (thema Machinestructuren voor precisiesystemen’).

Active vibration control
De mogelijkheden van actieve demping hebben we getest op
de zogeheten AVC-opstelling (active vibration control). Deze
e perimentele opstelling bestaat uit een lineaire motor boven-
op een Stewart-platform (zie iguur ), en staat model voor
die klasse van positioneersystemen waarin de motor zich afzet
tegen een frame met beperkte stijfheid. Het gevolg daarvan is
dat wanneer de motor een snelle beweging maakt, het frame
een vervorming ondergaat en in trilling wordt gebracht. Deze
trilling leidt vervolgens tot dynamische positiefouten.
In vergelijking met de andere onderdelen van de AVC-opstel-
ling hebben de pootjes van het Stewart-platform de laagste

stijfheid. Voor de positioneernauwkeurigheid van de lineaire
motor is vooral van belang de beperkte kantelstijfheid van het
platform. Deze leidt, in combinatie met de massa van het plat-
form, tot een dominante trillingsmode met een fre uentie van
ongeveer  Hz . In de fre uentie-responsie van de lineaire
motor  de overdracht van kracht naar motorpositie  zien we
deze trillingsmode terug als resonantie-piek rond  Hz , met
bijbehorende anti-resonantie rond  Hz . Deze resonantie
kan de stabiliteit van de bewegingsregeling in gevaar brengen.
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Actieve demping 
helpt nauwkeuriger 
positioneren
Voor snelle en nauwkeurige bewegingen van een machine is het dynamisch gedrag van

het frame van het grootste belang. De opgewekte versnellingskrachten kunnen eenvoudig

leiden tot trillingen, en daarmee tot dynamische positiefouten. In servo-geregelde positio-

neersystemen kunnen mechanische resonanties bovendien de stabiliteit van de regellus in

gevaar brengen. Om deze problemen het hoofd te bieden, wordt veelal geprobeerd de

invloed van dergelijke resonanties te verkleinen, bijvoorbeeld door stijfheden te optimali-

seren, of door het kiezen van een geschikte massaverhouding. De mate waarin resonan-

ties voor problemen zorgen, wordt echter voor een groot deel bepaald door de hoeveel-

heid demping in het systeem.

Figuur 1 (links). Stewart-platform met lineaire motor.
Figuur 2 (rechts). Piëzo-elektrische actuator en sensor in een
pootje van het platform. (foto’s: Job van Amerongen)

•  Jan Holterman en Theo J.A. de Vries  •



volgens zo gekozen dat de anti-resonantie- en resonantie-
fre uentie op respectievelijk  en  Hz  komen te liggen.
In het model is geen demping opgenomen.
Naast het model van het mechanisch systeem is in iguur 
ook de bewegingsregeling geschetst. Deze regeling is geba-
seerd op terugkoppeling van de relatieve positie van de
translator ten opzichte van het frame, en op vooruitkoppe-
ling van de gewenste versnelling. In de terugkoppellus
maken we in eerste instantie gebruik van een PD-regelaar,
oftewel een regelaar met proportionele en (tamme) differen-
tiërende actie (zie kader B).

Figuur 3.Vierde-orde model van de lineaire motor plus P(I)D-
regelaar en versnellings-feedforward.

De fre uentie-responsie van het aldus verkregen open-lus
systeem is weergegeven in iguur . Hierin herkennen we: 

het mechanische systeem: anti-resonantie en resonantie
rond  Hz
de PD-regelaar, ingesteld op een beoogde gesloten-lus
bandbreedte van  Hz  hiertoe is de versterking (P-
actie) van de regelaar zodanig gekozen dat  dB-doorsnij-
ding van de open-lus overdracht op  Hz  ligt (  van de
beoogde gesloten-lus bandbreedte, volgens de vuistregel
uit ), en de differentiërende actie is zodanig dat bij die
fre uentie de ma imale fasemarge, dat wil zeggen ma i-
male servo-demping, optreedt.

Figuur 4. Open-lus frequentie-responsie.
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De zes pootjes van het Stewart-platform zijn elk uitgerust
met een piëzo-elektrische positie-actuator en een piëzo-
elektrische krachtsensor (zie iguur ), waarmee  volgens
het zogeheten Smart Disc-concept (zie kader A)  actieve
demping kan worden verkregen. Dit maakt de AVC-opstel-
ling bij uitstek geschikt om onderzoek te doen naar de
invloed van actieve demping op de nauwkeurigheid van
positioneersystemen.

Vierde-orde model
Om het gedrag van de lineaire motor in de AVC-opstelling
te kunnen simuleren, is gebruik gemaakt van een vierde-
orde model zoals geschetst in iguur . De massa van de
translator is gelijk gekozen aan die van de daadwerkelijke
opstelling. De massa en de stijfheid van het frame zijn ver-

MACHINESTRUCTUREN VOOR PRECISIESYSTEMEN

Een Smart Disc [1-3] is een constructie-element bestaande uit
een piëzo-elektrische positie-actuator en een piëzo-elektri-
sche krachtsensor. Het Smart Disc-concept – actieve demping
met behulp van een dergelijk constructie-element – is geba-
seerd op het feit dat de actuator en de sensor zich op dezelf-
de plek in het frame bevinden. Dit maakt het mogelijk ‘collo-
cated control’ toe te passen, waarmee actief (met behulp van
actuatoren, sensoren en versterkers) het gedrag van een pas-
sief element (zoals een demper) kan worden gerealiseerd.
Het sensorsignaal vormt, samen met (de tijdsafgeleide van)
het stuursignaal voor de actuator, een zogeheten vermogens-
geconjugeerd variabelenpaar: het product van de gemeten
kracht en de gestuurde snelheid is gelijk aan het vermogen
dat van het mechanische naar het regelsysteem vloeit. Door
er nu voor te zorgen dat dit product te allen tijde positief is,
kan men er zeker van zijn dat het regelsysteem energie aan
het mechanische systeem onttrekt.
Deze situatie kan eenvoudig worden gerealiseerd door in de
regellus een eerste-orde laagdoorlaat-filter op te nemen.
Wanneer dit filter een voldoende lage afsnijfrequentie heeft,
gedraagt de regelaar zich rond de resonantiefrequenties als
een integrator. De actief geregelde actuator-sensor-stack ver-
toont dan hetzelfde gedrag als een visceuze demper, parallel
aan een lage stijfheid.Voor de regelaar hoeft, naast de afsnij-
frequentie, slechts één parameter te worden ingesteld, een
zekere versterkingsfactor. Omdat hiervoor geen gedetailleer-
de modelkennis nodig is, anders dan de wetenschap dat de
actuator en de sensor zich op dezelfde plek in het frame
bevinden, is deze regelstrategie zeer robuust en ‘gegaran-
deerd’ stabiel.

A: Smart Disc-concept
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Simulatieresultaten – PD-regelaars
iguur a laat het simulatieresultaat zien wanneer dit sys-

teem in  ms  een pad van  mm  aflegt volgens een
scheve-sinus’-bewegingsprofiel (roze curve). De positie-

fout van de translator ten opzicht van het frame wordt gege-
ven door de oranje curve. Duidelijk is te zien dat, hoewel de
bandbreedte van de regelaar te laag is om een dermate snel
pad goed te kunnen volgen, de positiefout na afloop van de
beweging vooral bepaald wordt door de resttrilling van het
frame. Deze trilling is slecht gedempt, en dat is logisch,
gezien het feit dat het mechanische systeem geen demping
heeft en de servo-demping (differentiërende actie) is afge-
stemd op een fre uentie (  Hz ) die veel lager ligt dan de
mechanische resonantie (  Hz )  zie ook iguur .
Het is aardig om te zien dat, wanneer de bandbreedte van de
gesloten-lus regeling wordt opgevoerd tot  Hz , en de
fre uentie met ma imale fasemarge meeschaalt naar 
Hz , dit ertoe leidt dat de mechanische resonantie beter

gedempt wordt  zie iguur b. Wanneer de bandbreedte ver-

P: Proportionele actie
De proportionele actie van een PD-regelaar legt een relatie
tussen de actuele positiefout en de door de motor uitgeoe-
fende kracht.Aldus zorgt de P-actie voor ‘servo-stijfheid’:
meer P-actie betekent dat het geregelde systeem zich ‘stijver’
gedraagt. Statisch gezien betekent dit dat een constante stoor-
kracht een kleinere positiefout tot gevolg heeft. Om een fout
ten gevolge van een statische verstoring geheel weg te rege-
len, dient naast een proportionele actie ook een integrerende
actie of I-actie aan de regelaar te worden toegevoegd (zie ook
hierna).
Meer P-actie leidt dynamisch gezien tot een hogere band-
breedte, dat wil zeggen een breder frequentiegebied waarin
het geregelde systeem de voorgeschreven beweging kan vol-
gen. Hoe meer P-actie, des te hoger de bandbreedte, des te
sneller het geregelde systeem.

D: Differentiërende actie
De differentiërende actie van de regelaar legt een relatie tus-
sen de actuele snelheid en de door de motor uitgeoefende
kracht.Aldus zorgt de D-actie voor ‘servo-demping’. Met een
‘tamme’ D-actie wordt bedoeld dat deze demping slechts
actief is in een beperkt frequentiegebied. Dit dient te worden
afgestemd op de gewenste gesloten-lus bandbreedte, zoals
bepaald door de P-actie.

B: Servo-geregeld positioneersysteem, PD-regelaar

Figuur 5.Tijdsdomein-responsies (roze curve: opgelegd bewe-
gingsprofiel; oranje curve: positiefout), PD-regeling gericht op
gesloten-lus bandbreedte zoals aangegeven.
a) 40 [Hz]
b) 80 [Hz]
c) 160 [Hz]
d) 250 [Hz] (oranje curve); regelaar uitgebreid met integrerende
actie (bruine curve).

a

b

c

d
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der wordt opgevoerd, tot  Hz  (ma imale fasemarge
rond  Hz ), zien we dat, behalve dat het systeem het pad
beter kan volgen, de resttrilling nog sneller uitdempt  zie

iguur c.
Wanneer de bandbreedte nog verder wordt opgevoerd, tot

 Hz , blijkt dat de volgfout tijdens de beweging wel
kleiner wordt, maar dat de resttrilling slechter gedempt
wordt  zie de oranje curve in iguur d. Dit komt doordat de
servo-demping nu is afgestemd op een fre uentie (
Hz ) die beduidend hoger ligt dan de mechanische reso-

nantie. Ondanks de toegenomen bandbreedte is het positio-
neergedrag dus verslechterd.

Simulatieresultaten – PID-regelaar
Tot dusver hebben we slechts simulatieresultaten beschouwd
voor regelaars zonder integrerende actie (I-actie), oftewel PD-
in plaats van PID-regelaars. De I-actie is in de praktijk nood-
zakelijk om statische positioneerfouten, als gevolg van con-
stante stoorkrachten, teniet te doen. Wanneer aan het eind van
een opgelegde beweging een statische fout resteert, is het wen-
selijk deze zo snel mogelijk weg te regelen. Hiervoor moet een
zo groot mogelijke I-actie worden ingesteld.
Het toevoegen van integrerende actie aan een PD-regelaar
heeft echter een negatief effect op de fase van de open-lus
responsie. Wanneer de I-actie te groot wordt gekozen, kan
dit de stabiliteit van het gesloten-lus systeem in gevaar bren-
gen. De mate waarin de I-actie kan worden opgevoerd,
wordt derhalve beperkt door de dynamica van het open-lus
systeem. We kunnen hier twee situaties onderscheiden:

De laagste resonantie-fre uentie van het mechanisch sys-
teem ligt hoger dan (of in de buurt van) de bandbreedte
van het open-lus systeem. In dit geval wordt de integre-
rende actie beperkt door de differentiërende actie.
Voorkomen moet worden dat de I-actie de fasemarge rond
de  dB-doorsnijding aantast.
De laagste resonantie-fre uentie van het mechanisch sys-
teem ligt lager dan de bandbreedte van het open-lus sys-
teem. In dit geval wordt de I-actie beperkt door deze laag-
ste resonantie-fre uentie. Voorkomen moet worden dat de
I-actie deze resonantie destabiliseert.

Als illustratie van deze laatste situatie is de simulatie van
iguur d, met de beoogde gesloten-lus bandbreedte op 
Hz , ruim hoger dus dan de resonantie-fre uentie op 
Hz , herhaald met een regelaar m t integrerende actie (PID

in plaats van PD). Duidelijk is te zien dat de resttrilling, die
het gevolg is van de aanstoting van de resonantie-fre uentie

van het mechanisch systeem, slechter wordt gedempt (ver-
gelijk de donkere curve met de lichte responsie-curve).
Wanneer de I-actie in deze situatie nog verder wordt opge-
voerd, zal dit leiden tot een resttrilling die nog slechter uit-
dempt, en uiteindelijk zelfs tot instabiliteit.

Model met (actieve) demping in het frame
In de regel zal servo-demping niet worden afgestemd op de
laagste resonantie-fre uentie van het mechanisch systeem.
Vandaar dat het de moeite waard kan zijn om op een andere
manier demping te realiseren, bijvoorbeeld met Smart Discs.
In eerdere Mikroniek-bijdragen ,  is al eens uit de doeken
gedaan dat ze kunnen worden voorgesteld als een veer-dem-
per-combinatie, waarvan de parameters willekeurig gekozen
kunnen worden (zie ook kader A). Het oorspronkelijke model
( iguur ) hebben we daarom uitgebreid tot het model in

iguur , met een e tra veer en demper, in serie met de oor-
spronkelijke frame-stijfheid. De waardes van de actieve’ veer
en demper ( avcSpringDamper’) zijn zo ingesteld dat er een
optimale balans ontstaat tussen de totale stijfheid en de dem-
ping in het systeem  bij deze instelling bedraagt de relatieve
demping van de mechanische resonantie bijna .

Figuur 6. Het model van Figuur 3 uitgebreid met Smart Disc-func-
tionaliteit in het frame.

De iguren a t m d laten resultaten zien van simulaties met
dezelfde bewegingsregelaar-instellingen als in iguren a
t m d, dat wil zeggen gericht op gesloten-lus bandbreedte
van respectievelijk  (PD),  (PD),  (PD) en  Hz
(PID). In alle vier de gevallen heeft actieve demping posi-
tieve invloed op de responsie. Het positieve effect is, zoals
verwacht kon worden, het grootst voor die gevallen waarin
de servo-demping nauwelijks invloed heeft op de resonan-
tie-fre uentie ( iguren a en d).

MACHINESTRUCTUREN VOOR PRECISIESYSTEMEN
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Figuur 7:Tijdsdomein-responsies (roze curve: opgelegd bewegings-
profiel; oranje en bruine curves: positiefout), PD-regeling gericht op
gesloten-lus bandbreedte zoals aangegeven, zonder (bruine curve)
en met (oranje curve) actieve demping in het frame.
a) 40 [Hz]; b) 80 [Hz]; c) 160 [Hz]; d) 250 [Hz]

Experiment
E perimenten met de AVC-opstelling ( iguren  en ), uit-
gevoerd op de niversiteit Twente, zijn met name gericht
geweest op het optimaliseren van de positioneerprestaties,
dat wil zeggen op het realiseren van een gesloten-lus band-
breedte die ruim hoger lag dan de eerste mechanische reso-
nantie-fre uentie. De aandacht tijdens de e perimenten was
vooral gericht op:

het destabiliserende effect van een te grote I-actie
het stabiliserende effect van actieve demping.

Hoewel het inderdaad gelukt is de gesloten-lus bandbreedte
op te voeren tot  Hz , leveren de e perimenten die
gericht waren op een bandbreedte van  Hz voor dit arti-
kel de fraaiste illustratie  zie iguur . De voorgeschreven
beweging is, net als in de simulaties, een scheve sinus’ over

 mm  tussen  en  ms . iguur  toont de positiefou-
ten tijdens en na afloop (na ,  s ) van de beweging.
In de bovenste figuur is duidelijk het effect te zien van het
toevoegen van I-actie aan de regelaar:

de statische positiefout (circa  micron) na afloop van de
beweging wordt keurig weg geregeld
maar tegelijkertijd wordt de resttrilling slechter gedempt
de I-actie is hier blijkbaar te ver opgevoerd.

De onderste figuur laat het effect zien van actieve demping
in de pootjes van het Stewart-platform, bij gelijkblijvende
instellingen van de bewegingsregelaar (met I-actie). De
frame-resonantie blijkt keurig te worden gedempt, met als
gevolg dat het positieve effect van de I-actie (het snel weg
regelen van de statische fout) nu niet meer verstoord wordt
door de resttrilling. Aldus maakt actieve demping het moge-
lijk de I-actie ongestraft’ op te voeren teneinde zo snel
mogelijk een statische fout weg te regelen.

Conclusie
In dit artikel hebben we gezien dat slecht gedempte reso-
nanties van een machineframe twee soorten positioneerpro-
blemen kunnen veroorzaken, afhankelijk van de ligging van
de resonantie-fre uentie in relatie tot de bandbreedte van de
bewegingsregeling. Enerzijds kunnen de trillingen direct
leiden tot dynamische positiefouten. Dit probleem doet zich
met name voor wanneer de resonantie-fre uentie buiten de
bandbreedte van de bewegingsregeling ligt. Anderzijds kun-
nen mechanische resonanties een beperking vormen voor de
ma imale integrerende actie in een PID-regelaar, en daar-

a

b

c

d
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mee voor de snelheid waarmee een statische fout weg gere-
geld kan worden. Dit probleem doet zich voor wanneer de
resonantie-fre uentie binnen de bandbreedte van de bewe-
gingsregeling ligt.
De hier beschreven simulaties tonen aan dat, door gebruik te
maken van een beter gedempt machineframe, beide soorten
problemen kunnen worden opgelost: zowel dynamische fou-
ten als statische fouten na afloop van een beweging kunnen
sneller worden weg geregeld. E perimenten op de AVC-
opstelling, waarin actieve demping is gerealiseerd met
behulp van het Smart Disc-concept, onderschrijven deze
simulatieresultaten.

MACHINESTRUCTUREN VOOR PRECISIESYSTEMEN
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Figuur 8. Gemeten responsies (positiefouten) op de AVC-opstelling.
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De NVPT vindt de website een belangrijk middel voor de
communicatie met haar leden en voor het informeren en sti-
muleren van de bedrijvigheid rond de precisietechnologie.

esteund door de hoge bezoekersaantallen wordt er gewerkt
aan verdere uitbreiding van de website. Zo is de NVPT
bezig een overzicht te creëren van de internationale spelers
in het werkgebied. Door haar leden hierin te ondersteunen,
beoogt de NVPT de precisietechnoloog te helpen zijn net-
werk te vergroten en nieuwe markten en partners te vinden.
Tevens werkt de NVPT momenteel aan een internetverwij-
zing naar de leden en zal er een afgeschermde omgeving
worden gecreëerd met informatie specifiek voor de leden.

De NVPT nodigt iedereen die affiniteit heeft met de
precisietechnologie, uit het PrecisiePortaal te bezoeken

Auteursnoot
eroen Heijmans, werkzaam bij TNO Industrie en Techniek,

is redactielid van het PrecisiePortaal.

N r . 5   2 0 0 611

WWW.PRECISIEPORTAAL.NL

Website NVPT 
vernieuwd
De NVPT heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan haar website, om de precisie-

technoloog ook middels het internet te kunnen voorzien van relevante vakinformatie.

Het PrecisiePortaal bevat nieuwsberichten, informatie over opleidingen en literatuur

en relevante links, en daarnaast een database vol met artikelen uit onder meer

Mikroniek en Fotonica. Daarbij geeft de website alle ruimte aan de leden om zelf hun

informatie te plaatsen.

•  Jeroen Heijmans  •

www.precisieportaal.nl
www.nvpt.nl

Informatie
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HET HIGHTECH PRECISIELANDSCHAP

De nieuwe ambiti
In het Nederlandse ‘landschap’ van de precisietechnologie en hightech-maakindustrie

neemt de NVPT een eigen plaats in. Momenteel komt dat landschap volop in bewe-

ging, gestimuleerd door het landelijk Innovatieplatform, dat ‘High-tech systemen en

materialen’ aanwees tot sleutelgebied. Inmiddels leiden allerlei initiatieven tot krach-

tenbundeling, van de drie technische universiteiten (3TU) en grote maakbedrijven

(HighTech Systems Platform) tot het Programme for High Tech Systems, de ‘voortzet-

ting’ van het IOP Precisietechnologie, waarmee de NVPT nauw is verbonden.Alle

reden dus voor het NVPT-bestuur om zich te bezinnen op de positie van de vereniging

in dit hightech precisielandschap.

Na marktonderzoek door de Stichting Techniek 
Marketing (STEM) ligt er nu een strategisch plan op tafel.
Mikroniek loopt met NVPT-voorzitter Hans rikhaar de
hoofdzaken door.

“We gaan groeien naar twee keer zo veel leden”
De Nederlandse Vereniging voor Precisie Technologie biedt
van oudsher een ontmoetingsplaats aan allen die werkzaam
zijn in de precisietechnologie, wetenschappers zowel als de
vakmensen in laboratoria en werkplaatsen, bij grote en

kleine bedrijven, universiteiten en constructiebureaus. De
NVPT wil de kennisgroei binnen het vakgebied bevorderen
door kennisoverdracht en netwerkvorming tussen precisie-
technologen. Om dat te kunnen realiseren streeft de NVPT
er naar dat het merendeel van de precisietechnologie-
bedrijven in het Nederlandstalige gebied lid is van de
vereniging. Tegelijk opereren wetenschap en bedrijfsleven
in een sterk globaliserende kenniseconomie. In dat kader
wil de NVPT (Dutch Association of Precision Technology)
internationaal een dominante rol spelen in de wereld van
hightech-systemen, als d  vereniging via welke alle actuele
vakkennis van de precisietechnologie beschikbaar is.
Immers, Nederland is wetenschappelijk n industrieel
wereldwijd een belangrijke speler op dit gebied.

“Precisie is innovatie, daar moeten we onze kracht uit
halen”
De NVPT wil de ontwikkeling van de precisietechnologie
bevorderen en de marktpositie van haar leden versterken, door
algemene innovatiestimulering en specifieke belangenbehar-
tiging voor de leden. Daartoe heeft de NVPT de volgende
lange-termijndoelen betreffende de precisietechnologie:

Transparantie creëren binnen de markt en de rol van de
NVPT daarin helder maken.

ennisoverdracht naar leden bevorderen.
Voor educatie is NVPT d  partner voor de toon-
aangevende opleidingsinstituten.
Het belang hoger op de politieke agenda krijgen.

Hans Krikhaar, voorzitter NVPT.



“Maar wat doen we nu concreet?”
Met het oog op deze ambities streeft het bestuur naar een
verdere professionalisering van de NVPT, die van oudsher
wordt gedragen door een dynamische kennis(sen)kring,
die gonst van activiteit, content en enthousiasme.
Inhoudelijk vult de NVPT deze ambities in met een scala
aan activiteiten. 
Zoals de mechatronica ontstond op het grensvlak van
mechanica, elektronica en informatica, zo ontstaan ook
hedentendage innovaties op de grensvlakken van disci-
plines, bijvoorbeeld gezondheidszorg en precisietechnolo-
gie. De NVPT wil juist op deze grensvlakken themadagen
organiseren. Voorts wil de NVPT zich meer toeleggen op
dienstverlening aan lidbedrijven en -instellingen, door
bijvoorbeeld gezamenlijke opleidingen te organiseren,
informatie over relevante subsidies te bundelen en een
database met pre-competitieve knowhow’ op te bouwen.

it praktisch oogpunt streeft de NVPT er niet naar om alle
gewenste activiteiten zelf te organiseren, maar kiest zij
ervoor de samenwerking met relevante instanties te ver-
sterken, om langs die weg te bereiken dat die activiteiten
georganiseerd w rden.

Verder wil de NVPT haar rol bij het initiëren en opbouwen
van onderzoeksprogramma’s versterken. Voor het IOP
Precisietechnologie, dat is gegroeid uit een initiatief van
de vereniging, wil ze meewerken aan een voortzetting in
nieuwe vorm. Deze inzet wil de NVPT nu uitbreiden naar
internationaal niveau. Zo gaat de NVPT onderzoeken hoe
ze met internationale samenwerking, bijvoorbeeld rond
Europese onderzoeksprogramma’s, haar leden verder van
dienst kan zijn.

“Ankerpunt is www.precisieportaal.nl”
De NVPT is blij met het PrecisiePortaal. Op deze website
wordt de informatie opgeslagen die voortkomt uit de geor-
ganiseerde activiteiten. De website is, zeg maar, een anker-
punt voor de kennis die we op onze weg tegenkomen. Het is
fijn om te weten dat de website veel wordt bezocht en wordt
gewaardeerd.

“Doe mee en win”
Voorzitter Hans rikhaar besluit met een oproep: De
NVPT hoopt op uw steun door uw actieve bijdrage, met de
verwachting dat deze bijdrage u ruimschoots bedrijfsmatige
voordelen biedt. Dat is in ieder geval waar de NVPT op 
stuurt.
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ie van de NVPT

Afgelopen juli organiseerde de NVPT de Optomechanica
Summerschool; 35 Nederlandse cursisten namen enthousiast
kennis en kunde tot zich op het gebied van de Nederlandse
optomechanica. Ook belangrijk: ze hebben elkaar leren ken-
nen en weten elkaar te vinden voor hun werk.
Nu wil de NVPT deze Summerschool internationaal maken,
want veel presecisietechnologen werken internationaal. In juli
2007 organiseert de NVPT daarom de Optomechanics Week,
die bestaat uit twee delen. In het ‘managerial’ deel
(Summerconference) van twee dagen worden de trends en
roadmaps op het gebied van optomechanica behandeld door
internationaal bekende sprekers. De Summercourse van vier
dagen zal veel input geven aan de optomechanisch ontwerper.
Beide activiteiten staan tevens in het teken van elkaar leren
kennen.
De NVPT is van mening dat het international uitslaan van de
vleugels voor precisietechnologen een must is.Voorzitter
Hans Krikhaar:“We zijn erg blij met dit initiatief en verwach-
ten een grote opkomst van onze achterban uit Nederland,
maar ook van onze buitenlandse collega’s. Komt allen!”

De Summerconference en -course worden mede mogelijk
gemaakt door het IOP Precisietechnologie en georganiseerd
door We Are.

www.optomechanics-summercourse.com
www.optomechanics-summerconference.com

International Optomechanics Summerconference 
and -course
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WIM VAN DER HOEK CONSTRUCTEURSPRIJS

Aandacht voor 
ontwerpen
De eerste Wim van der Hoek Constructeursprijs is uitgereikt aan Erik Manders voor

zijn afstudeerwerk “Design of a Human-like Robotic Eye Unit”, uitgevoerd aan de TU

Eindhoven. De prijs is bedoeld om het vak van ontwerpen c.q. construeren te profile-

ren bij TU-studenten en -curriculumbouwers werktuigbouwkunde.

Het initiatief kwam van het comit  Wim ’: vrienden,
relaties en oud-studenten die twee jaar geleden een feest rond
de e verjaardag van Wim van der Hoek organiseerden. Met
een aanmoedigingsprijs wilden zij de door hen zelf onder-
vonden stimulans en het enthousiasme van Wim van der
Hoek overdragen op de jongere generatie. Van der Hoek is
bekend als samensteller van Des Duivels prentenboek , ent-
housiasmerend docent in Eindhoven en motor achter het sta-
tisch bepaald construeren in de precisietechnologie. 

Rekenend, tekenend en ontwerpend
T e-alumni Wouter Vogelesang (VHconsult), rans eerts
(Alcatel België) en Ad Weeber (Philips) vonden gehoor bij
Maarten Steinbuch, hoogleraar Systeem- en egeltechniek
aan de T  Eindhoven. Samen met T e-medewerker Nick

osielle en Wouter Vogelesang nam hij plaats in de jury. Die
oordeelde dat het afstudeerwerk van Erik Manders de prijs
verdiende op grond van ontwerpkwaliteit, rekenkundige
onderbouwing en innovativiteit. ekenend, tekenend en
ontwerpend is hij gekomen tot het ontwerp van een mens-
achtig robotoog, een wijze van werken die juist Wim van der
Hoek ons voorhield. (.....) een zeer goed verslag van een
ontwerp dat veel potentie heeft industrieel uitgewerkt te
worden.

Nieuwe wegen
De Wim van der Hoek Constructeursprijs wordt jaarlijks
uitgereikt voor het beste afstudeerwerk op het gebied van
het construeren in de werktuigbouwkunde aan de drie T ’s
(deze eerste keer nog alleen Eindhoven). De prijs bestaat uit
een bedrag van  euro, een trofee (gemaakt door de

emeenschappelijke Technische Dienst van de T e) en een
oorkonde. De prijsuitreiking vond eind september plaats tij-
dens het symposium Nieuwe wegen in precisie-
technologie  van het IOP Precisietechnologie  een verslag
van het symposium volgt in de komende Mikroniek.

et an  aan  eeber en aa  er er  en uitgebrei er
arti el o er het be roon e a tu eer er  er hi nt in het

re i ie e hnologie aarboe   

De prijsuitreiking, met van links naar rechts emeritus-hoogleraar
Wim van der Hoek, prijswinnaar Erik Manders en initiatiefnemers
Wouter Vogelesang en Ad Weeber.

De trofee wordt gesierd door het ontwerp
van een gatscharnierconstructie voor het
hysteresevrij bewegen van een parallelle
optische spleet. Een van de vele ‘sublieme’
oplossingen uit de school van Wim van der
Hoek.

w3.wtb.tue.nl
www.ptjaarboek.nl

Informatie



AASM , ’s werelds grootste leverancier van lithografiesyste-
men voor de halfgeleiderindustrie, startte zeven jaar geleden
de ontwikkeling van een Alpha Demo Tool voor E V . De
technologie achter r ntgenlithografie dateert al uit de jaren
tachtig. De sprong in golflengte  ASM  werkt tot op heden
met lichtbronnen van  nm  naar ,  nm maakt het
mogelijk om de printlijnen op de chip veel kleiner te maken
en dichter bij elkaar te zetten. Daarvoor moesten wel wat
technologische barri res worden geslecht, zoals het werken
in vacu m (lucht absorbeert licht van deze kleine golfleng-
te), het ontwerpen van een optisch systeem dat geheel uit
spiegels bestaat (gewone bolle lenzen absorberen te veel
E V), en het creëren van een perfecte lichtbron. 

Partners
Midden jaren negentig begon ASM  met fundamenteel
onderzoek op een aantal deelaspecten van E V  (licht-
bronnen, optiek, systeemontwerp). Op het hoogtepunt
waren zo’n  researchers, engineers en projectmanagers
bij ASM  en ontwikkelpartners Carl Zeiss SMT, Philips
Applied Technologies, TNO Industrie en Techniek, Philips

esearch, Philips E treme Technologies mbH, Media
ario en een groot aantal andere toeleveranciers betrokken

bij het omvangrijke project. In januari  leverde het
Alpha Demo Tool de eerste ongekend hoogwaardige afbeel-
dingen, zo meldt ASM  in een persbericht. 

Testklanten
Dit voorjaar maakte ASM  twee proefsystemen klaar en
verscheping volgde in augustus naar IMEC in euven en
Albany NanoTech, N , SA. Een mijlpaal en reden voor de
twee researchcentra om te steggelen over de vraag wie pre-
cies het eerste werkende E V -systeem heeft ontvangen.
IMEC is met  medewerkers Europa’s grootste onafhan-
kelijke onderzoekscentrum in nano-elektronica en nano-
technologie. De grootste chipfabrikanten, machinebouwers
en materiaalleveranciers nemen er deel aan onderzoek. Dat
maakt het een uitgelezen testsite voor E V , aldus IMEC
in een persbericht.

E V -systemen voor massaproductie kunnen al in 
worden ge ntroduceerd. Daarvoor zal de halfgeleiderindus-
trie, inclusief ASM  en zijn hightech toeleveranciers, nog
ongeveer een miljard euro uitgeven om E V  marktgereed
te maken. De verkoopwaarde van het uiteindelijke systeem
wordt, aldus IMEC, geschat op  miljoen euro.

In een volgend nummer hoopt Mikroniek inhoudelijk dieper
in te gaan op E V ithografie

Het EUVL-testsysteem bij IMEC in Leuven. Foto: IMEC
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EXTREME ULTRAVIOLET LITHOGRAFIE

ASML test EUVL
ASML heeft de eerste testversies van een nieuwe generatie halfgeleider-productiesys-

temen op basis van Extreme Ultraviolet Lithography (EUVL) verscheept. Deze syste-

men kunnen nog fijnere lijnen (32 nanometer en kleiner) printen en dus veel goed-

kopere, snellere en kleinere chips vervaardigen.

www.asml.com
www.imec.be/nieuws
www.albanynanotech.org/news

Informatie
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Bedrijfsprofielen

Air-Parts B.V. is een handelsonderne-
ming voor hoogwaardige producten op
het gebied van:
* Data-, beeld-, en spraakoverdracht
* Hoog-, midden- en laagspanning
* Monitoring
* Militaire toepassingen en projecten

Met analyse en advies als centraal
element geeft Air-Parts B.V. het
begrip "value added reseller" daad-
werkelijk inhoud.

Op gebied van Monitoring presenteert
Air-Parts B.V. het uitgebreide gamma
voor precisie afstandsmetingen van
onze Amerikaanse leverancier KAMAN
Instrumentation.

3T BV, ELECTRONICS & EMBEDDED SYSTEMS 166

3T is een complete en toonaangeven-
de ontwikkelaar van elektronica en
embedded systems. Met een veelzijdig
team van circa 40 medewerkers zijn
wij een van de grootste aanbieders in
Nederland. 3T heeft vestigingen in
Enschede en Best.

Wij bieden u:
• Ontwikkeling van embedded systems

en elektronica voor toepassing in uw
producten.

• Gekwalificeerde toelevering van ont-
wikkelde producten en systemen.

• Onderhoud en service gedurende de
gehele levensduur van uw product.

3T BV, ELECTRONICS & 
EMBEDDED SYSTEMS
Institutenweg 6, 7521 PK  ENSCHEDE
Contactpersoon: de heer Peter Graat
Telefoon: 053-4336633
info@3t.nl
www.3t.nl

ALPHATRON SPECIAL PRODUCTS BV 114

Alphatron Special Products levert een
complete reeks producten en diensten
voor de toepassing van laser-, plasma-
en waterstraalsnijtechnieken voor
omstandigheden waarbij nauwkeurig-
heid en precisie essentieel zijn.
Op dit bijzonder gespecialiseerd
gebied bieden wij creatieve oplossin-
gen en een uitstekende service met
aandacht voor zelfs het kleinste onder-
deel van uw machine.
In de markt voor markeren, graveren,
snijden, boren en lassen zijn wij uw
rots in de branding. Alphatron Special

AIR-PARTS BV 39

Een overzicht van de meetsystemen:
Meetsensoren
> Nauwkeurige meetsensoren voor

afstandsmeting, diktemeting, uitlij-
ning, statische en dynamische ver-
plaatsingen en positionering.

> Meetrange 0,5 mm tot 60 mm
> Resolutie van 0,1 micrometer tot 6

micrometer

AIR-PARTS BV
Postbus 255, 
2400 AG  ALPHEN AAN DEN RIJN
Contactpersoon: de heer Wim Van Hoof
Telefoon: 0172-422455
hoof.w@air-parts.com
www.air-parts.com

Products werkt nauw samen met gere-
nommeerde leveranciers van syste-
men en onderdelen.
Op de beurs tonen wij u enkele voor-
beelden van deze lasersystemen.

ALPHATRON SPECIAL 
PRODUCTS BV
Schaardijk 23, 3063 NH  ROTTERDAM
Contactpersoon: de heer Frank Rijsdijk
Telefoon: 010-4534000
frijsdijk@alphatron.nl
www.alphatron.nl

AEMICS BV
Postbus 960, 7550 AZ  HENGELO
Contactpersoon: de heer Mark Boer
Telefoon: 074-2566615
info@aemics.nl
www.aemics.nl

AEMICS BV 70+71
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Ook dit jaar is Applied Laser
Technology  aanwezig op de Precisie-
beurs 2006. U vindt ons weer op de
vertrouwde plek in de Kempenhal.
We laten u diverse producten uit ons
leverprogramma zien voor toepassing
in de submicron- en nanopositione-
ring, waaronder diverse soorten piëzo-
motoren- en stages, translatietafels en
opto-mechanica. De leveranciers op dit
gebied in ons pakket zijn Physik
Instrumente (PI) en Siskiyou. Heeft u
projecten op submicron/nanometer
gebied dan bent u op onze stand van
harte welkom.
Daarnaast hebben we standruimte vrij-
gemaakt voor het tonen van diverse
producten voor trillingsisolatie. Onze
leverancier daarvan is TMC. Met dit
merk kunnen wij complete OEM tril-
lingsisolatie oplossingen bieden voor
de hightech machinebouwer.
Ook staan er diverse lasersystemen
voor materiaalbewerking en test &
measurement van JDSU en Oxxius.
De toegevoegde waarde van ALT zorgt
voor de juiste match tussen uw wensen

ANTERYON BV 104

Anorad Europe BV is de Europese
dochter onderneming van Anorad
Corporation in New York. Sinds sep-
tember 1998 maakt Anorad deel uit
van Rockwell Automation.
Het leveringsprogramma van Anorad
Europe omvat componenten: lineaire
motoren, positie meetsystemen en
besturingen.
Verder leveren wij een scala aan com-
plete positioneersystemen.

Op de Precisiebeurs 2006 presenteert
Anorad Europe een volledige serie
lineaire motoren.
In samenwerking met BoTech BV
wordt een complete basis voor een
digitale printer opgesteld:
Deze opzet toont:
• Expertise van Anorad Europe BV

Engineering 
• Precisie basisframe en luchtlageras

(geleverd door BoTech BV) 

• Toepassing van lineaire motoren en
luchtlagering

• Gantry 3-assen positioneersysteem 

ANORAD EUROPE BV
De Dintel 8 -12, 5684 PS  BEST
Contactpersoon: de heer T. Verstraaten
Telefoon: 0499-338585
anoradeurope@ra.rockwell.com
www.anorad.com

Anteryon B.V. is sinds 1943 actief in
het maken, bewerken en assemble-
ren van hoogwaardige optische ele-
menten van glas of glaskeramiek. Wij
hebben toegang tot de beste onder-
zoeksfaciliteiten zoals Philips
Research Laboratory en Philips
Applied Technologies.
Anteryon’s specialisme is het creëren
van oplossingen door gebruik te
maken van precisie glasbewerkings-
technieken voor producten ten
behoeve van industriële, beeld, tele-
communicatie en microsysteem tech-
nieken. Anteryon is een high-tech
onderneming met als kernwaardes,
innovatie, precisie, creativiteit en
klantgerichtheid, zowel in product als
proces.
Binnen Anteryon zijn drie product-
groepen te onderscheiden met ieder
haar eigen productspecialisme, waar-
door een breed scala van producten
wordt geproduceerd.

ANTERYON BV
Postbus 33, Building RAB, 
5600 AA  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer H. De Wit
Telefoon: 040-2561500
henk.de.wit@anteryon.com
www.anteryon.com

APPLIED LASER TECHNOLOGY BV 89

en ons leverprogramma. Wij onder-
scheiden ons daarbij door een per-
soonlijke werkwijze, ondersteund door
service, kennis en nazorg.

APPLIED LASER TECHNOLOGY BV
De Dintel 2, 5684 PS  BEST
Contactpersoon: mevrouw A. Pooters
Telefoon: 0499-375375
a.pooters@alt.nl
www.alt.nl

ANORAD EUROPE BV 158
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Bedrijfsprofielen

Agent van OWIS “Manual and motori-
sed Positioning systems”,
“Nanopositioning Systems”,  “Optical
components and Optical beam hand-
ling systems”.
Producent van laser machines voor
microbewerking en het graveren van
diverse materialen. UV Excimer laser
systemen voor, geologisch onderzoek,
micro gravure en microbewerking,
Nd:YAG lasers in IR en Groen voor
laser graveren, oppervlakte bewerkin-
gen, boren en zagen van dunne mate-
rialen. Wij exposeren een DT100 mini
UV Excimer laser machine (193 nm)
voor het graveren op diamant met let-
ters van 20 µ tot 2mm.

BENELUX LASER SYSTEMS
Minervastraat 6 box 6, 
B 1930  ZAVENTEM
Contactpersoon:
de heer B.J.M. Callens
Telefoon: 0032-27208988
info@bls-laser.com
www.bls-laser.com

BAKKER FIJNMETAAL BV  127

Bakker Fijnmetaal, gevestigd op het
Industrieterrein Ekkersrijt in Son, levert
precisieonderdelen in metaal en kunst-
stof voor de medische, optische en
militaire markt. Bakker Fijnmetaal
heeft een speciale stofarme ruimte
voor het assembleren van samenstel-
lingen waar men ook de beschikking
heeft over een clean-room faciliteit.
Verder is Bakker Fijnmetaal uitgerust
met de meest moderne draai- en
freesmachines waaronder een Okuma
LT-200 MY met 8 assen en een door-
laat van 52mm en een Hermle C 30

Omstandigheden en processen ver-
schillen per cleanroomomgeving. Er is
echter één factor die altijd geldt:
betrouwbaarheid. Dat is voor Basan
dan ook het kernwoord bij het aanbie-
den van een breed scala aan produc-

ten en diensten. Het assorti-
ment van Basan omvat alle
denkbare producten die ver-
eist zijn voor inrichting en
optimaal functioneren van
stofarme ruimten. Dat vari-
eert van compacte, stand-
alone cleanrooms, laminar-
flow-systemen en -modules
tot verbruiksartikelen als
handschoenen en reinigings-
materialen.

BASAN BV
Minervum 7020, 4817 ZL  BREDA
Contactpersoon: de heer R. Vos
Telefoon: 076-5722660
info@basan.nl
www.basan.nl

BASAN BV 100

UP 5-assig bewerkingscentrum met
palletwisselaar. Uiteraard beschikt
Bakker Fijnmetaal over het ISO
9001:2000 certificaat en is in 2005
onderscheiden met de Lloyd’s Quality
Award.

BAKKER FIJNMETAAL BV
Ekkersrijt 1301, 5692 AH  SON
Contactpersoon: de heer Rien Elling
Telefoon: 0499-473416
info@bakkerfm.nl
www.bakkerfm.nl

BENELUX LASER SYSTEMS 155

BFI OPTILAS BV 164

Dit jaar treft u BFi OPTiLAS B.V. ook
weer met een stand aan op de
Precisiebeurs.
Er is nu een prima alternatief voor het
vervangen van een Nd:YAG lasers: de
fiber lasers van SPI. De fiber laser
heeft gepulste, continue of gemodu-
leerde laserparameters en vermogens
variërend van 2-200 W. De lasers zijn
zeer gebruiksvriendelijk, onderhouds-
vrij en hebben lage gebruikskosten.
Ideaal voor toepassingen zoals marke-
ren, rapid-prototyping, automotive en

fabricage van medische hulpmiddelen.
Behalve de lasers van SPI leveren wij
ook gunstig geprijsde compacte, geslo-
ten CO2 lasers van ULS met vermo-
gens van 2 tot 400 W.

BFI OPTILAS BV
Postbus 222, 
2400 AE  ALPHEN AAN DEN RIJN
Contactpersoon: mevrouw E. Tegelaar
Telefoon: 0172-446060
ellen.tegelaar@bfioptilas.com
www.bfioptilas.nl
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BKL Engineering is gespecialiseerd in
de ontwikkeling en fabricage van speci-
aalmachines en machineachtige klant-
specifieke installatie en servicetools.
Het bedrijf heeft 35 mensen in dienst,
waarvan 23 constructeurs op HBO en
academisch niveau en een werkplaats
van 8 mensen.
Zo wordt ontwikkeling en fabricage van
enkelstuks, zoals proto’s en kleinschali-
ge serieproductie gecombineerd.
Naast ontwikkeling en fabricage is BKL
gespecialiseerd in het (preventief)
onderhouden, repareren van deze klant-
specifieke installatie en servicetools. In
het geval deze tools hijs- en hefmidde-

BLW Kunststoffen is al ruim 23 jaar
specialist in het bewerken van kunst-
stof halffabricaten tot technisch hoog-
waardige eindproducten.
Wij leveren zowel halffabricaten als
compleet op maat bewerkte produc-
ten, voornamelijk aan de hightech
machine- en apparatenbouw, maar
ook de industrie bepaalt mede onze
klantenlijst. De bewerkingsmogelijk-
heden van BLW kunststoffen bestaan
o.a. uit het CNC verspanend (draaien
en frezen) en niet verspanend bewer-
ken (buigen, lijmen en lassen) van
kunststoffen. Deze disciplines maken
het mogelijk een kant-en-klaar
bewerkt product te leveren. BLW is
niet bang voor een uitdaging als het
gaat om bewerking van duurdere
kunststoffen of omgaan met kritische
toleranties.

BLW KUNSTSTOFFEN
De Huufkes 91, 5674 TL  NUENEN
Contactpersoon: de heer A. Walet /
de heer H. Thorsen
Telefoon: 040-2837838
info@blw-kunststoffen.nl
www.blw-kunststoffen.nl

Bosch Rexroth Electric Drives and
Controls B.V. is het competence centre
voor Semiconductor en Medical equip-
ment binnen de Bosch Rexroth organi-
satie.
De NYCe4000 Motion Controller, spe-
ciaal ontwikkeld voor de
Semiconductor en Medical markt, is
een robuust, high-end industrieel moti-
on control systeem met geïntegreerde

versterkertechnologie
en I/O. In één unit zit
alles wat nodig is om
een complexe machine
aan te sturen. De bestu-
ring neemt minimale
ruimte in beslag en ver-
mindert de hoeveelheid
bekabeling in de machi-
ne. Hierdoor zijn de sys-
teem- en integratiekos-
ten lager, de beschik-
baarheid hoger en is de
servicegraad verbeterd.

BOSCH REXROTH ELECTRIC
DRIVES AND CONTROLS BV
Postbus 7170, 5605 JD  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer P. Draak
Telefoon: 040-2578888
piet.draak@boschrexroth.nl
www.boschrexroth.com

BLW KUNSTSTOFFEN 98

BOSCH REXROTH ELECTRIC DRIVES AND CONTROLS BV 107

BKL ENGINEERING BV 145

len zijn, voert BKL ook de keuring met
certificaat uit.
Deze werkzaamheden worden zo wel
bij BKL in Nuenen uitgevoerd als wel
wereldwijd op locatie bij haar klanten.
Dit alles met kwaliteitszorg onder het
ISO 9001 certificaat.

BKL ENGINEERING BV
Duivendijk 7, 5672 AD  NUENEN
Contactpersoon:
de heer A.B.P. van Bakel
Telefoon: 040-2951444
albert.van.bakel@bkl.nl
www.bkl.nl
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en vertrouwen staan daarbij hoog in
het vaandel.

BoTech BV is gespecialiseerd in het
vervaardigen en assembleren van
samenstellingen en machinecompo-
nenten tot zeer grote afmetingen met
uiterste precisie.
In ons geavanceerde machinepark
kunnen wij componenten én samen-
stellingen 5-assig verspanen en vlak-
slijpen tot 2,5 x 6 meter uit één stuk.
Assemblage vindt plaats in onze
geconditioneerde montageruimtes,
deels uitgevoerd als cleanroom, waar-
bij wij tevens gebruik maken van onze
ruime expertise op het gebied van
meettechniek.

Wij hebben kennis en ervaring op het
gebied van het verwerken van stalen,
aluminium en rvs producten.
Daarnaast hebben wij expertise in de
verspaning van carbon-fibre, graniet
en keramiek.

BOTECH BV
Korte Dijk 2, 5705 CV  HELMOND
Contactpersoon:
de heer ir. R.A.A. van Mil
Telefoon: 0492-551875
info@botechbv.com
www.botechbv.com

BrainCenter functioneert als een prak-
tisch ingesteld expertisecentrum met
een scala aan diensten op het gebied
van development en engineering in de
fijnmechanische machine- en appara-
tenbouw, semi-conductors, automotive,
food, medical systems en optical sys-
tems.
BrainCenter biedt zowel eindproducten
(original equipment manufacturers,
OEM’ers) als hun toeleveranciers aan-
vullende externe innovatiekracht in de
vorm van tijdelijke kennis en/of capaci-
teit. Commitment, kwaliteit, continuïteit

BOTECH BV 159

BRAINCENTER 26

BRANDT FIJNMECHANISCHE
INDUSTRIE BV 23

“Visie  op
Precisie”
Brandt
Fijnmechanische
Industrie b.v.
vormt samen met
haar zusteron-

derneming Dinfa Precision Parts een
modern mechanisch toeleverbedrijf dat
zich vooral richt op de vervaardiging van
(complexe) mechanische onderdelen en
samenstellingen (ook mechatronica)
met een hoge toegevoegde waarde. Dit
betreft zowel enkelstuks als klein-serie-
fabricage .
De rode draad van ons bedrijf is sinds
vele jaren “Visie Op Precisie”.
Deze precisie wordt gerealiseerd in een
geheel nieuwe geclimatiseerde huisves-
ting met een uiterst modern machine-
park en een volledig geoutilleerde meet-
kamer.
Brandt Fijnmechanische Industrie B.V. is
al vanaf 1983 in het bezit van een ISO
certificaat (tegenwoordig ISO
9001:2000) en is inmiddels volop in het
proces om het in de luchtvaartindustrie
gewenste AS9100 certificaat te behalen.

BRANDT FIJNMECHANISCHE
INDUSTRIE BV
De Strubbenweg 15, 1327 GB  ALMERE
Telefoon: 036-5231398
info@brandtfmi.nl
www.brandtfmi.nl

Op onze stand is te zien dat deze
combinatie garant staat voor nieuwe
ontwerpen.
Hier is dit samen gebracht in een
Robot 3d vision applicatie en precisie
laser eindproducten.

BRAINCENTER
Postbus 2300, 5600 CH  EINDHOVEN
Contactpersoon: Secretariaat
Telefoon: 040-2304265
info@braincenter.nl
www.braincenter.nl
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In de Carl Zeiss stand is een Vista cnc
gestuurde portaal meetmachine opge-
steld i.c.m. Calypso meetsoftware. De
Vista is ergonomisch qua opbouw en

levert een hoge kwaliteit prijsverhou-
ding. Door de juiste keuze van gelei-
dings materialen is de Vista meetma-
chine inzetbaar binnen een ruim tem-
peratuur bereik (18 – 22 °C) dit met
behoud van de meetmachine specifi-
catie.
Voor vragen en opmerkingen staan wij
u graag te woord op onze stand.

CARL ZEISS BV
Trapezium 300, 
3364 DL  SLIEDRECHT
Contactpersoon: de heer K. Gerritsen
Telefoon: 0184-433551
k.gerritsen@zeiss.nl
www.zeiss.nl

C2V
Postbus 318, 7500 AH  ENSCHEDE
Contactpersoon: de heer V. Spiering
Telefoon: 053-4889889
vincent.spiering@c2v.nl
www.c2v.nl

• energieopslag systemen op basis
van sneldraaiende vliegwielen.

• vermogenselektronica
Markten/klanten

• semiconductor industrie
• (bio)medische/ farmaceutische indus-

trie

• printing/imaging
• ruimtevaart
• energieopslag/elektrische aandrijvin-

gen
Onze klantenkring bestaat grotendeels
uit OEM-ers als: ASML, BESI,
Pamgene, Organon, AKZO, Océ,
AGFA.

CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN
MECHATRONICS
Postbus 12, 5670 AA  NUENEN
Contactpersoon:
de heer Ir. J.E. Sluiters
Telefoon: 040-25635000
hans.sluiters@ccm.nl
www.ccm.nl

CARL ZEISS BV 147 C2V 70+71

CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS 109

CERATEC TECHNICAL CERAMICS BV 149

Ceratec Technical Ceramics produ-
ceert industriële producten uit techni-

sche keramiek. Probleemanalyse, ont-
wikkeling, prototyping en productie
(CNC slijpen, verbindingen met
metaal) vinden plaats in eigen huis.
Ceratec levert zowel standaard kerami-
sche delen zoals kogels, draadgelei-
ders, mesjes als klantspecifieke kera-
mische delen zoals precisiedelen,
pompcomponenten, slijtdelen en
machinecomponenten.
Op de beurs zal de nadruk worden
gelegd op toepassingen van keramiek
bij het vervaardigen van precisiecom-

ponenten. Specifiek zullen we aan-
dacht besteden aan precisiekogels als
constructie element.

CERATEC TECHNICAL 
CERAMICS BV
Poppenbouwing 35, 
4191 NZ  GELDERMALSEN
Contactpersoon: de heer K. Visser
Telefoon: 0345-580101
k.visser@ceratec.nl
www.ceratec.nl

CCM, uw partner voor industriële
innovatie.
CCM is een onafhankelijk onderzoek-
en ontwikkelingsbedrijf, opgericht in
1969 door prof. Alexandre Horowitz.
CCM kan in alle fasen van een pro-
ject, van conceptontwikkeling tot en
met realisatie en sustaining, een vak-
kundige, professionele inbreng leve-
ren.
Expertise
• machinedynamica met aanverwante

regeltechniek voor snel en nauw-
keurig positioneren.

• “mecha-fotonica”, het ontwerpen en
uitvoeren van kritische optische
metingen/systemen



N r . 5   2 0 0 6 32

Bedrijfsprofielen

DATA@VISION BV 46

Coherent is wereldleider in fabricage
van lasers voor industrie en weten-
schap.
Met een zeer grote diversiteit aan
laser-producten is Coherent in staat
een passende oplossing te bieden
voor uiteenlopende applicaties (snij-
den, lassen, boren, markeren, grave-
ren, oppervlaktebehandeling, visuali-
satie, diagnostiek, etc). Daarnaast
biedt Coherent in een vroeg stadium
advies, en ondersteuning bij integratie
van laser-technologie in complexe
apparatuur.
Coherent produceert lasers op basis
van kristal, gas, halfgeleider en kleur-
stof met een output:
- Continu of gepulst (us, ns, ps, fs

pulsduur)
- mWatt – 500 Watt aan gemiddeld

vermogen
- tot TeraWatt aan piekvermogen
- Infrarood, zichtbaar, ultraviolet

Voor meer informatie, bezoek onze
website www.coherent.nl of neem con-
tact op met een van onze specialisten.

COHERENT BV
Kanaalweg 18a, 3526 KL  UTRECHT
Contactpersoon:
mevrouw C.I. Peerenboom
Telefoon: 030-2806060
corine.peerenboom@coherent.com
www.coherent.com

‘Innovatieve oplossingen bieden in
vacuümtechnische problemen’
D&M Vacuümsystemen B.V. is gespe-
cialiseerd in het bieden van totaalop-
lossingen voor (hoogwaardige en
complexe) vacuümsystemen.
D&M is hierbij een betrouwbare en
onafhankelijke partner welke beschikt
over gespecialiseerde kennis van
high-end applicaties met de daarbij
bijbehorende processen.
De organisatie die D&M
Vacuümsystemen vormen bestaat uit
3 afdelingen:
Systeem ontwerp en specials
- Uitwerking van klantspecifieke

ideeën
- Concept ontwerp tot volledige reali-

satie
- 3D CAD Modellering
Prototype bouw
- Fijnmechanische werkplaats
- Vacuümdicht lassen/solderen
- Ultrasoon reinigen/uitstoken
- Helium lekdetectie(<1.10-9mbar.l/s)
- Cleanroom assembleren/verpakken

COHERENT BV 31

D&M VACUÜMSYSTEMEN BV 38

D&M VACUÜMSYSTEMEN BV
Albert Plesmanstraat 3, 
6021 PR  BUDEL
Contactpersoon:
de heer C.K.J. Driessen
Telefoon: 0495-491967
info@dm-vacuumsystemen.nl
www.dm-vacuumsystemen.nl

Service en support
- Team voor onderhoud & reparatie

van uw vacuümsysteem/component
t.b.v continuïteit van uw proces

- Helium lekdetectie service
- Pomprevisie
- Kalibratie drukopnemers (DIN)

DATA@VISION BV
Postbus 108, 
3130 AC  VLAARDINGEN
Contactpersoon:
de heer Ing. M. Laurensse
Telefoon: 010-4608065
mla@hoogendoorn.nl
www.datvision.nl

DE RIDDER BV 156

DE RIDDER BV
Postbus 88, 1910 AB  UITGEEST
Contactpersoon: de heer J. Wegman
Telefoon: 0251-314450
wegman@ridder.net
www.ridder.nl
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Het Delft Centre for Mechatronics and
Microsystems (DCMM) is één van de
dertien onderzoekscentra waarbinnen
de Technische Universiteit Delft haar
onderzoek clustert. Het DCMM wordt

Demcon ontwikkelt en produceert
high-tech mechatronische systemen
en producten.
Demcon telt vijftig hooggekwalificeer-
de medewerkers die complexe projec-
ten op het raakvlak van mechanica,
elektronica en [embedded] software
realiseren.
De krachtige combinatie van creativi-
teit, een sterk analytisch vermogen en
een pragmatische aanpak resulteert in
hoogwaardige, solide en betrouwbare
systemen en producten. Met een
gedreven multidisciplinair team wordt
de projectrealisatie bovendien geken-
merkt door een korte doorlooptijd en
een goede prijs / kwaliteit verhouding.
Op de Precisiebeurs wordt dit jaar de
Active Piston Prover getoond. De APP
is een Proof of Principle van een cali-
bratie instrument voor flowmeters, dat
Demcon in opdracht van Bronkhorst
High Tech bv heeft ontwikkeld en
gebouwd.

DEMCON
Zutphenstraat 25, 
7575 EJ  OLDENZAAL
Contactpersoon: mevrouw Helena Cid
Telefoon: 0541-570720
info@demcon.nl
www.demcon.nl

DELFT CENTRE FOR MECHATRONICS AND MICROSYSTEMS 20

gevormd door groepen van de faculteit
Werktuigbouw (3me) en
Elektrotechniek (Dimes) met als doel
versterking te realiseren op en tussen
de gebieden van Mechatronica en
Microsystemen. Binnen deze twee
gebieden zijn vijf onderzoeksclusters
geselecteerd: Precision Mechatronics,
Vehicle Mechatronics, Bio-
Mechatronics, Micro-functions en Micro-
production. Het samenbrengen van de
domeinen Mechatronica en
Microsystemen voorziet DCMM van een
groot aantal uitdagingen en mogelijkhe-
den. Tijdens de Precisiebeurs willen wij
u graag een aantal van deze uitdagin-
gen en mogelijkheden laten zien.

DELFT CENTRE FOR MECHATRO-
NICS AND MICROSYSTEMS
Mekelweg 2, 2628 CD  DELFT
Contactpersoon:
mevrouw I. van Marion
Telefoon: 015-25782711
i.n.vanmarion-rehorst@tudelft.nl
www.mm.tudelft.nl

DELO INDUSTRIAL ADHESIVES 42

DELO Industrial Adhesives heeft
wereldwijd ruim 45 jaar ervaring op het
gebied van industriële kleefstoffen.
Onze productrange bestaat ondermeer
uit kleefstoffen welke zijn afgestemd
op de verlijming van technisch hoog-
waardige vaak moeilijk te verbinden
kunststoffen als bijvoorbeeld PPS,
PEEK en LCP. Voorbeelden van toe-
passingen zijn het afdichten van sen-
soren en het verbinden van delen van
behuizingen. DELO biedt proceszekere
systeemoplossingen en stelt indien
gewenst tevens de benodigde doseer-
en uithardingapparatuur beschikbaar.
De nieuwste lichttechnologie betreft
DELOLUX80, een LED puntstraler
welke met zijn hoge intensiteit opti-
maal te implementeren is een industri-
ële serieproductie. DELO LEADING
BY INTELLIGENT BONDING TECH-
NOLOGY.

DELO INDUSTRIAL ADHESIVES
Hof der Herinnering 9, 
3823 WV  AMERSFOORT
Contactpersoon: de heer R. Boks
Telefoon: 033-4530493
robert.boks@delo.de
www.delo.de

DEMCON 167
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D-SWITCH BV 70

Doelstelling van de Dutch Precision
Technology
De Dutch Precision Technology wil de
specifieke collectieve belangen behar-
tigen van de bij de Metaalunie aange-
sloten leden die in de genoemde
branche werkzaam zijn. Het verbete-
ren van de bedrijfsvoering, het bevor-
deren van technologische ontwikkelin-
gen en het versterken van de marktpo-
sitie staan hierbij centraal. De bran-

chegroep zal met name eigen activitei-
ten ontwikkelen maar zal daarnaast
open staan voor samenwerking met
relevante organisaties en instituten.

DUTCH PRECISION TECHNOLOGY
Postbus 2600, 3430 GA  NIEUWEGEIN
Contactpersoon: de heer R. den Toom
Telefoon: 030-6053344
toom@metaalunie.nl
www.dptech.nl

DOLLWIN TOOLING BV
Ambachtsstraat 41, Ind.terrein
Vèèneslat, 7102 AL  WINTERSWIJK
Contactpersoon: de heer H. Oonk
Telefoon: 0543-546000
info@dollwin.nl
www.dollwin.nl

DOEKO BV
Postbus 125, 6640 AL  BEUNINGEN
Contactpersoon:
de heer G.J. van Doesburg
Telefoon: 024-6790750
g.doesburg@doeko.nl
www.doeko.nl

DGMR is een raadgevend ingenieurs-
bureau voor de Bouw, Industrie en Infra
markt. Binnen DGMR staat de sector
Trillingstechniek en Geluidsarm constru-
eren (TT&GAC) voor het realiseren van
trillings- en geluidsarme oplossingen.
Onze adviespraktijk bestrijkt het gehele
scala aan mogelijke kwesties. Dit betreft
het voorkomen van verstoring van tril-

lingsgevoelige apparatuur en proces-
sen, trillings- en geluidhinder voor per-
sonen tot en met schade door trillingen.
Hierbij adviseren wij binnen de ontwerp-
disciplines Werktuigbouw, Bouwkunde
en Civiele techniek.
Op de beurs tonen wij een aantal van
onze referentieprojecten. O.a. de reali-
satie van trillingsarme werkomgevin-
gen voor onderzoeksfuncties en onze
competenties die wij daarbij inzetten.

DGMR
Postbus 153, 6800 AD  ARNHEM
Contactpersoon:
de heer B. van der Graaf
Telefoon: 026-3512141
gf@dgmr.nl
www.dgmr.nl

DGMR 160

DUTCH PRECISIONTECHNOLOGY 129

DOEKO BV 153

DOLLWIN TOOLING BV 3

D-Switch ontwikkelt en fabriceert Touch
Based Man-Machine-Interfaces (MMI).
Deze interfaces kunnen zowel bedien-
panelen, schakelaars als wel touch
screens zijn. Alle producten worden
gemaakt op klantspecificatie. Met de
gebruikte piezo-technologie is het
mogelijk door alle materialen (ook meta-
len!) heen te schakelen, waardoor de
MMI vandaalbestendig, waterdicht en
zonder naden kan worden gemaakt.
Naast industriële toepassing, wordt
deze techniek steeds meer voor de con-
sumermarkt ingezet. Voordeel voor deze
markt is dat de schakelaar zich achter
het oppervlak bevindt, en daardoor het
design niet beïnvloedt.

D-SWITCH BV
Industrieweg 61, 1520 NE  ZAANSTAD
Contactpersoon: de heer R.M. de Vries
Telefoon: 075-6216262
rene@d-switch.com
www.d-switch.com

DVC MACHINEVISION BV 61

DVC verkoopt vision componenten zoals
industriële camera's, framegrabbers,
lenzen en softwarepakketten. Voor de
volgende merken is DVC de exclusieve
vertegenwoordiger in de Benelux: Sony,
Basler, Matrox en Media Cybernetics.
Wij adviseren u zowel op technisch als
op commercieel gebied over de beste
vision componenten die u kunt toepas-
sen in uw applicatie. Om u goed te infor-
meren en de trends in de markt te vol-
gen, presenteren wij op de
Precisiebeurs 2006 de nieuwste produc-

ten van Matrox,
Basler en Sony. De
nadruk leggen wij
op intelligente
camera’s waarmee

u uw vision applicatie kunt integreren in
een kleinere behuizing.
DVC: uw Partner in Vision!

DVC MACHINEVISION BV
Postbus 8835, 4820 BC  BREDA
Contactpersoon:
de heer D.J. Goudriaan
Telefoon: 076-5440588
sales@machinevision.nl
www.machinevision.nl
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Energieonderzoek Centrum Nederland
- Engineering & Services
Engineering & Services is de techni-
sche ondersteunings- en ontwikke-
lingsgroep van ECN. Deze groep van
ca. 100 mensen ontwerpt, realiseert
en instrumenteert experimentele
installaties, prototypes en hightech
componenten, doet aan materiaal
onderzoek, verzorgt gegevensverwer-
king, gegevensvisualisatie en schrijft
wetenschappelijke software. Deze
groep ondersteunt hiermee niet alleen
ECN maar ook andere innovatieve
instellingen en bedrijven. De afdeling
Realisation fabriceert, bewerkt en
assembleert prototypes van apparaten
en producten. Realisation heeft een

uitgebreid machinepark en een
assemblage afdeling die ingericht zijn
voor prototypes, nulseries en kleine
series van specialistische apparatuur.
Ook heeft Realisation de beschikking
over een moderne glasinstrumentma-
kerij en glasbewerkingsafdeling voor
zowel warmglas- als koudglasbewer-
king.

ENERGIEONDERZOEK CENTRUM
NEDERLAND
Postbus 1, 1755 ZG  PETTEN
Contactpersoon: de heer J.J. Saurwalt
Telefoon: 0224-564696
saurwalt@ecn.nl
www.ecn.nl

The Elliptecmotor - Applications in pre-
cision positioning, reduction of vibrati-
ons, force detection and low-cost dri-
ving concepts
The Elliptecmotor is a new low-cost
piezo motor that weights 1,2g. With a
few microns stepsize motion speeds
from several microns per minute up to
several hundred millimeters per second
are achievable. The direct driving forces
of 0,2N - 0,4N can be increased up to
5N with simple levers or gears.
Position control concepts for the
micrometer scale using sub 1€ sen-
sors and vibration reduction applicati-

ons are presented.
Elliptec Resonant Actuator AG, a
Siemens AG spin-off based in
Dortmund, Germany, was founded in
2001. Core businesses are the devel-

ESI Group is a pioneer and world lea-
ding provider of digital simulation soft-
ware for product prototyping and
manufacturing processes that take into
account the realistic physics of materi-
als.
Within the domain of micro technology
and MEMS, ESI has developed an
integrated suit of tools allowing for effi-
cient and quick simulation based
design and performance optimization.
The multi-physics virtual design simu-
lation tools seamlessly integrate into
an intuitive and easy to use graphical
interface allowing users to concentrate
on the task to be done.

ESI GMBH
Mergenthalerallee 15-21, 
D 65760  ESCHBORN
Contactpersoon: Mr. M. Megahed
Telefoon: 0049-61969583200
mme@esi-group.com
www.esi-group.com

ELLIPTEC RESONANT ACTUATOR AG 124

ESI GMBH 85ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND 102

opment and production of the piezo-
electric motors and actuator, extension
to the product range as well as sales.
Elliptec, DIN ISO 9001 certified, provi-
des a 100% quality check for every
motor delivered to its customers.

ELLIPTEC RESONANT 
ACTUATOR AG
Meinhardstrasse 3, 
D 44379  DORTMUND
Contactpersoon: Mrs. S. Selke
Telefoon: 0049-2312927020
selke@elliptec.com
www.elliptec.com
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Etchform, Hilversum is sinds 1980 een
internationaal gerenommeerde pro-
ductieonderneming en gespecialiseerd
in het precisie-etsen, galvaniseren en
electroformeren van dunne metalen
precisie-componenten voor de high-
tech industrie.

De zeer uitgebreide materiaalkeuze en
de technologische ondersteuning bij
productinnovatie door onze research-
groep maakt de onderneming uniek in
Europa. Etchform is door ESA gekwa-
lificeerd als “Official Supplier to the
European Elements of ISS”.
Etchform produceert seriematig o.a.
koelunits, filterschijven, solarcel con-
nectors, flexibele fijn lijn prints, implan-
taatdelen, flexures, veerkontakten en
vele andere metalen precisie-compo-
nenten in een materiaaldikte van 5
micron – 1,5mm voor  toepassing in
de machinebouw, de medische tech-
nologie, sensorentechniek, de ruimte-
vaart, de micro electronica enz..

De Etchform fotochemische-en elec-
trochemische precisie-ets technieken
zijn uitermate geschikt voor toepas-
sing in de microsysteem technologie.

ETCHFORM PRECISION ETCHING &
ELECTROFORMING BV
Postbus 4025, 1200 LA  HILVERSUM
Contactpersoon:
de heer Ing. B. Martinus
Telefoon: 035-6855194
bobmartinus@etchform.com
www.etchform.com

Euro-Techniek is een specialist op het
gebied van nauwkeurig metaal omvor-
men en plastic spuitgieten. Op deze
gebieden verzorgen wij product en
proces engineering, het maken van
gereedschappen en eventueel ook de
uiteindelijke productie van componen-
ten. Uniek is de combinatie en kruis-
bestuiving van deze activiteiten onder
één dak. Wij zijn een technisch gedre-
ven bedrijf, trots op ons vakmanschap,
kennis en machinepark. Wij werken
efficiënt en effectief, resulterend in
hoge leverbetrouwbaarheid en een
laag klachten niveau. Door korte lijnen
houden wij de overhead laag. Wij zijn
ISO9001 gecertificeerd, en hebben de
voor ons relevante kennis van ISO-
TS16949 (automotive), ISO13485
(medical) en HACCP (food).

EURO TECHNIEK EINDHOVEN BV
Postbus 283, 5500 AG  VELDHOVEN
Contactpersoon: de heer H. Verhoeven
Telefoon: 040-2539995
herman.verhoeven@euro-techniek.nl
www.euro-techniek.nl

ETCHFORM PRECISION ETCHING & ELECTROFORMING BV 140 EURO TECHNIEK 
EINDHOVEN BV 13

ETEL BV 45

ETEL B.V. is de Nederlandse vestiging
van het Zwitserse ETEL.
Gestart in 1974 als één van de grond-
leggers van de direct drive technologie
is ETEL uitgegroeid tot de marktleider
op het gebied van direct drive moto-
ren. Basis van de onderneming zijn de
R&D-afdelingen met in totaal 80
medewerkers. De drive binnen de
onderneming is het zoeken naar de
technische grenzen: steeds sneller
(acceleraties > 20 g en snelheden >
20 m/s) en nauwkeuriger (positie- en
snelheidsnauwkeurigheden in het
nanogebied).
ETEL concentreert zich volledig op de
direct drive technologie en presenteert
de complete oplossing: Lineaire moto-
ren (ironcore en ironless), torque-ring-
motoren, besturingselektronica en
geïntegreerde systemen.

ETEL BV
Postbus 92, 6710 BB  EDE GLD
Contactpersoon:
de heer Ing. G.H. Smit
Telefoon: 0318-495200
esmit@etelbv.nl
www.etelbv.nl

FALEX TRIBOLOGY NV
Wingepark 23B, B 3110  ROTSELAAR
Contactpersoon: de heer K. Martens
Telefoon: 0032-16407965
kevin.martens@falexint.com
www.falexint.com

FALEX TRIBOLOGY NV 148
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FiTel is specialist in het ontwikkelen en
bouwen van fijn-mechanische hightech
systemen. Dit kunnen systemen zijn
die u nodig heeft om uw producten te
produceren of systemen welke u als
eigen product in de markt zet. Wij kun-
nen complete projecten regisseren en
realiseren of deelnemen als lid van
een projectteam. Onze specialisten
hebben hun expertise op de volgende
gebieden:
* elektromechanische persen
* bewegen en positioneren van sys-

teemdelen en producten
* handeling van vloeistoffen
* systemen welke werken met zuren
* matrijzen voor thermoharders
* snij- en buiggereedschappen voor

dunne metalen en rubber
* procesregelingen (o.a. van zuren)
* machinebesturingen

FITEL ENGINEERING BV
Postbus 58, 
7040 AB  'S-HEERENBERG
Contactpersoon: de heer R. Telkamp
Telefoon: 0314-345711
r.telkamp@fitel.nl
www.fitel.nl

FMI Group bestaat uit Gereedschap
en Machinefabriek Uden B.V. +
Fijnmechanische Industrie Bergen op
Zoom:
GMU, ruim 30 jaar ervaring, een team
van 30 technici, hoogstaand machine-
park, lean en mean georganiseerd.
Staan garant voor snelle levering van
onderdelen, modules, machines en
industriële verpakkingen.

FMI BoZ, met 45 jaar ervaring, ambi-
teus team van 50 technici, zeer
geavanceerd machinepark, staan
garant voor snelle levering van bijzon-
dere en hoogwaardige componenten
in staal, aluminium, kunststof of non-
ferro materialen.

Op de Precisiebeurs 2006 kunt u zich
bij ons laten informeren over de laat-
ste technieken en mogelijkheden op
het gebied van fijnmechanische
bewerking. Onze klanten vertegen-

woordigen alle markten. Tot ziens op
onze beursstand.

FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE
BERGEN OP ZOOM
Postbus 124, 
4600 AC  BERGEN OP ZOOM
Contactpersoon: de heer W. Karman
Telefoon: 0164-213600
wkarman@fmi.nl
www.fmi.nl

De groep Vision van de FEDA bestaat
uit productleveranciers en integratoren
van Vision systemen. Door de sterke
opmars heeft een aantal vision organi-
saties besloten om middels deze groep
te informeren over the state of the art
technologie op het gebied van vision.
De toepassing van vision systemen is
de afgelopen jaren spectaculair geste-
gen. Dit komt door de combinatie van
enerzijds een bredere acceptatie en
anderzijds vereenvoudiging van de
technologie. De beeldchip is in een
paar jaar tijd qua resolutie verveelvou-
digd en door de massale toepassing in
digitale foto- en videocamera’s sterk in
prijs gedaald. Daarnaast heeft toepas-
singssoftware een ware revolutie door-
gemaakt, waardoor vision tegenwoor-
dig op een breed front inzetbaar is en
ook economisch veel aantrekkelijker is
geworden. Natuurlijk is dit relatief,
maar zet de voordelen maar eens kri-
tisch naast de investering. Met vision
zijn met hoge snelheden een enorm
scala verschillende parameters te ver-

zamelen. Denk hierbij aan kleur, vorm,
tekst, afmeting, oppervlaktegesteld-
heid, acceleratie, snelheid en zelfs
temperatuur. Dit bovendien contact-
loos. Het tempo en de nauwkeurigheid

waarmee dit gebeurt zijn indrukwek-
kend en de FEDA vision groep ziet
voor intelligente visionsystemen dan
ook een grootse toekomst weggelegd.

FEDA VISION
Postbus 190, 
2700 AD  ZOETERMEER
Contactpersoon:
de heer André Braakman
Telefoon: 079-3531357
feda@fme.nl
www.feda-fme.nl 

FEDA VISION 56 FITEL ENGINEERING BV 118

FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE BERGEN OP ZOOM 29

FONTYS HOGESCHOLEN 120

FONTYS HOGESCHOLEN
Postbus 347, 5600 AH  EINDHOVEN
Contactpersoon: mevrouw I. Noukens
Telefoon: 0877-870943
i.noukens@fontys.nl
www.fontys.nl 
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FRENCKEN ENGINEERING 162

Frencken Engineering is het onderdeel
van Frencken Mechatronics dat zich
richt op de ontwerpen van complexe,
mechatronische systemen. Deze sys-
temen worden op klantvraag ontwik-
keld en vervolgens bij Frencken
Mechatronics geproduceerd.
Frencken Engineering richt zich in al
zijn ontwerpen op maakbaarheid.

GELDERBLOM CNC 
MACHINES BV 10

Sinds 1988 levert Gentec zowel toe-
stellen als materiaal aan industrieën
die betrokken zijn in de precisie-
assemblage. Gentec zal een breed
programma van UV-spot curing toe-
stellen voorstellen, evenals de nodige
accessoires gezamelijk met een vol-
ledig programma in epoxies en UV-
kleefstoffen. Bovendien willen we
informatie uitwisselen met betrekking

tot de keuze en het testen van kleef-
stoffen.

GENTEC BENELUX
Chaussée de Louvain 270, B 1410
WATERLOO
Contactpersoon: de heer B. Gassner
Telefoon: 0032-23511800
barryg@gentec.be
www.gentec.be

GENTEC BENELUX 7

GELDERBLOM CNC MACHINES BV
Postbus 1282, 3600 BG  MAARSSEN
Contactpersoon: de heer H. Volker
Telefoon: 030-2412541
h.volker@gelderblom.nl
www.gelderblom.nl

Oplossingen zijn kostenbewust en
reproduceerbaar. We hebben ons
daarnaast gespecialiseerd in het
nauwkeurig bewegen en positioneren
en in de vacuümtechniek.
Een voorbeeld-project is o.a. een
vacuümsysteem voor 300 mm wafer-
handling (zie foto) en een hoognauw-
keurige stage, die we op de beurs
tonen.
Onze klanten bevinden zich in de
semiconductor, analytische en medi-
sche markt.

FRENCKEN ENGINEERING
Hurksestraat 16, 5652 AJ  EINDHO-
VEN
Contactpersoon: de heer Jeroen
Bresser
Telefoon: 040-2507507
jbresser@frencken.nl
www.frencken.nl

Ook dit jaar presenteert Glynwed B.V.
zich weer op de Precisiebeurs.
Als onderdeel van de Aliaxis groep
houdt Glynwed BV zich onder meer
bezig met de verkoop van oxide kera-
mische materialen van Friatec AG.
Deze worden onder meer toegepast in
de industrie, laboratoria, maar ook als
isolatiemateriaal in de elektrotechni-
sche industrie. Behalve standaard pro-
ducten fabriceert Friatec AG ook vol-
gens klantwens en tekening. Niet
alleen diverse aluminiumoxides
AL2O3, maar ook zirkoonoxides als
Y2O3-ZrO2 en MgO-ZrO2 behoren tot
de mogelijkheden. Door deze grote
verscheidenheid aan materialen is er
altijd wel een oplossing te vinden bij
materiaalproblemen.

GLYNWED BV
Postbus 53, 
4797 ZH  WILLEMSTAD NB
Contactpersoon: mevrouw E. Huisert
Telefoon: 0168-473651
ella.huisert@glynwed.nl
www.glynwed.nl

GLYNWED BV 37



39 N r . 5   2 0 0 6

Harmonic Drive AG is technological
leader in the field of high precision
motion control – in particular high
ratio, zero-backlash and low backlash
gears actuators and servo motors.
We offer a complete range of products
for demanding applications:
Gear Component Sets with ratios from
30:1 to 320:1 in one stage, Units and
Gearboxes with integrated output
bearing to support the load, Harmonic
Planetary Gears with ratios from 5:1
to 45:1, AC or DC Servo Actuators
incl. Servo Controllers and customer-
specific solutions but also pure servo
motors as standard and customized
design.

HARMONIC DRIVE AG
Hoenbergstrasse 14, 
D 65555  LIMBURG
Contactpersoon:
Telefoon: 0049-643150080
info@harmonicdrive.de
www.harmonicdrive.de

Als fabrikant van markeersystemen
zijn Gravograph en Technifor wereld-
wijd marktleiders en uw ideale partner
voor al uw markeertoepassingen.
Door de veelzijdigheid, flexibiliteit en
diversiteit van ons aanbod aan ver-
schillende markeertechnieken kunnen
vrijwel alle materialen gemarkeerd

worden. Wij bieden een oplos-
sing voor al uw markeervraag-
stukken; of het nu over materia-
len in kunststof, metaal, hout,
glas, enzovoort of over vlakke,
cilindrische of conische voorwer-
pen gaat. Ons gamma strekt
zich uit van Yag tot CO2-lasers,
van hamersystemen tot scribers,
van graveersystemen tot frees-
machines en dit alles zowel als
een stand-alone of als een geïn-
tegreerd systeem in uw produc-
tieproces.

GRAVOGRAPH BENELUX NV
Molenberglei 28, B 2627  SCHELLE
Contactpersoon: mevrouw C. De Rop
Telefoon: 0032-38806200
claude.derop@gravograph.be
www.gravograph.com

GRAVOGRAPH BENELUX NV 93

HARMONIC DRIVE AG 168

HEIDENHAIN NEDERLAND BV 41

Hembrug ontwerpt, fabriceert en ver-
koopt wereldwijd volledig oliegelagerde
ultraprecisie diamant- en harddraaima-
chines voor de gereedschap- en vor-
menbouw, de lagerindustrie en de lucht-
en ruimtevaartindustrie. In het diameter-
bereik van 1 mm t/m 1500 mm biedt
Hembrug harddraaioplossingen in de
hoogste precisieklasse IT 3-5 (2 µm)
voor zowel gewone als exotische mate-
rialen (sterk, taai, hard en moeilijke ver-
spaanbaar) variërend in hardheid van
50-70 HRC. Toleranties in gehard staal
100Cr6, HRC 62 IT 3-5 (2 µm) en
oppervlaktenauwkeurigheden N 3-9 (Ra
~ 0.1 µm) kunnen bereikt worden.

HEMBRUG BV
Postbus 6014, 2001 HA  HAARLEM
Contactpersoon: de heer O. Geluk
Telefoon: 023-5124920
geluk@hembrug.com
www.hembrug.com

HEIDENHAIN toont op de
Pecisiebeurs 2 nieuwe LIDA lengte-
meetsystemen en een nieuw hoek-
meetsysteem ERA 4000.

Daarnaast kunnen wij u aan de hand
van een demonstratie-unìt laten zien
wat de invloed is van de interpolatie-
fout van het meetsysteem.
Ook verzorgen wij een voordracht over
dit thema.

HEIDENHAIN NEDERLAND BV
Postbus 92, 6710 BB  EDE GLD
Contactpersoon: de heer J. Sturre
Telefoon: 0318-581800
j.sturre@heidenhain.nl
www.heidenhain.nl

HEMBRUG BV 151
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Holland Innovative is een onderne-
ming die zich richt op innovatie in pro-
duct- en productieontwikkeling. De
visie van Holland Innovative is dat wij
onze klanten snelle, betrouwbare en
adequate oplossingen bieden. Op ver-
zoek van de klant leveren wij complete
projecten, detachering van specialis-
ten en projectmanagers en/of een
advies op maat.
Holland Innovative heeft een netwerk
van partners met jarenlange industrië-
le ervaring en vertegenwoordigt
Mecon in Eindhoven. Samen met deze
partners is een keten gevormd van
ondernemingen (circa 250 medewer-
kers) die door de inbreng van hun
eigen specifieke kennis bijna elke
klantenvraag kunnen beantwoorden
ofwel een ingang kennen om een
oplossing te kunnen bieden. Holland
Innovative is voor deze keten het aan-
spreekpunt in Eindhoven en kan met
haar specialisten en achterban inte-
grale oplossingen genereren.

HOLLAND INNOVATIVE
Postbus 7060, 5605 JB  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer H. Meeske
Telefoon: 06-20619096
info@holland-innovative.nl
www.holland-innovative.nl

fysica, de technische informatica en
de elektronica. Deze domeinen zijn
samen te vatten in het vakgebied
mechatronica, MST wordt ook wel
micromechatronica genoemd.
De nadruk ligt hierbij op de zoge-
naamde Backend-technologieën: pro-
ductontwikkeling en ontwerpgericht
onderzoek, met name op het gebied
van Smart Products.

HOGESCHOOL UTRECHT - 
KENNISCENTRUM VOOR 
PRODUCTINNOVATIE
Postbus 182, 3500 AD  UTRECHT
Contactpersoon:
de heer ing. T. Helsloot
Telefoon: 030-2308108
tim.helsloot@hu.nlwww.hu.nl

Hogeschool Utrecht biedt een tweetal
opleidingen op het gebied van
Precisietechnologie. Ten eerste de
dagopleiding (bachelor) welke
bestemd is voor havisten, vwo’ers en
mts’ers. Tijdens de opleiding wordt
aandacht besteed aan de
Microsysteemtechnologie en voert de
student een aantal opdrachten in de
cleanroom uit. Daarnaast verzorgt
Centrum voor Techniek, het na- en bij-
scholingsinstituut van de Faculteit
Natuur en Techniek een eenjarige
post-hbo opleiding die interessant is
voor in de praktijk werkzame hbo’ers.
De lessen worden een keer per week
op een middag en avond gegeven.

HOGESCHOOL UTRECHT - 
CENTRUM VOOR TECHNIEK
Postbus 182, 3500 AD  UTRECHT
Contactpersoon:
mevrouw ir. M.R.P. Zielhuis
Telefoon: 030-2388888
marieke.zielhuis@hu.nl
www.centrumvoortechniek.nl

HOGESCHOOL UTRECHT - CENTRUM VOOR TECHNIEK 120

HOGESCHOOL UTRECHT - KENNISCENTRUM VOOR 
PRODUCTINNOVATIE 120

HOLLAND INNOVATIVE 3

Dit kenniscentrum is de thuisbasis van
2 lectoraten: Microsysteem
Technologie / Embedded Systems
(MST/ES) en Product Design &
Engineering (PDE). Het kenniscentrum
biedt faciliteiten voor toegepast onder-
zoek op het gebied van deze twee lec-
toraten, zoals bijvoorbeeld een “clean-
room” faciliteit voor MST. Deze facilitei-
ten zijn eventueel ook voor externe
partijen beschikbaar.
Het lectoraat MST/ES richt zich op
miniaturisering van componenten in de
industriële techniek waarbij in hoge
mate gebruik gemaakt wordt van ont-
werp- en productietechnieken van de
“chip”industrie. Het werkveld is te
plaatsen tussen de domeinen van de
precision engineering, de toegepaste
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IBS Precision Engineering
From sensor to complete measuring
machine:
In een tijdperk waarin in toenemende
mate de trend naar kleiner lichter
nauwkeuriger en high-performance
producten gaat, zijn wij als IBS
Precision Engineering gespecialiseerd
in het bieden van oplossingen waar
hoge nauwkeurigheden vereist zijn.
Nauwkeurigheden van 10-6 tot 10-9
meter en zijn voor ons dan ook geen
enkel probleem.
Onze doelstelling is het verbeteren en
optimaliseren van uw meetproblemen
door het maximaal nauwkeurige uit uw
systeem te halen. Wij kunnen dit bie-
den door een on-site analyse van uw
proces, door het ontwerpen en bou-
wen van precisie(meet)machines of
door software ontwikkeling. Alles
geheel volgens klant specificatie wat
een optimale flexibiliteit waarborgt
Onze producten
Wij hebben een aantal standaardop-
lossingen in ons pakket voor diverse
OEM toepassingen.
• Capacitieve, Inductieve en Optische

meetsystemen met meerdere kana-
len voor contactloos meten tot nano-
meterniveau.

• Poreuze luchtlagers, zonder wrijving,
zonder slijtage en uitermate geschikt
voor hoge snelheden.

IBS PRECISION ENGINEERING BV
Esp 201, 5633 AD  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer Dirk Smits
Telefoon: 040-2901270
smits@ibspe.com
www.ibspe.com

ICAMAT BV
Postbus 72, 
2740 AB  WADDINXVEEN
Contactpersoon: de heer H.R. Scheper
Telefoon: 0182-622355
mail@icamatbv.nl
www.icamat.nl

IBS PRECISION ENGINEERING BV 141

ICAMAT BV 130

IKO NIPPON THOMPSON EUROPE BV 143

Nippon Thompson is een specialist op
het gebied van vervaardiging en ver-
koop van naaldlagers, rechtgeleidin-

gen en positione-
ringstafels.
Deze producten
worden onder de
naam IKO verkocht
en genieten een
wereldwijde reputa-
tie wat betreft de
hoge kwaliteit en
originaliteit
Het in 1950 opge-
richte Japanse
bedrijf heeft in de
loop der jaren talrij-

ke gepatenteerde technologisch hoog-
waardige producten ontwikkeld.
Bovendien kan het bedrijf op rijke

ervaring bogen die wordt aangewend
bij de ontwikkeling van innovatieve
producten zoals een miniatuur recht-
geleiding van 1 mm en positionerings-
tafels met een herhalingsnauwkeurig-
heid van 0,5 micron.

IKO NIPPON THOMPSON 
EUROPE BV
Sheffieldstraat 35 -39, 
3047 AN  ROTTERDAM
Contactpersoon: de heer A. Visser
Telefoon: 010-4626868
avisser@ikonet.co.jp
www.ikont.co.jp
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beelden centraal:
1.Mechatronische oplossingen met

piëzo als kenmerkend element.
2. Een qua prijs-prestatieverhouding

zeer interessante lineaire aandrijfmo-
dule waarin optimaal gebruik is
gemaakt van de synergie voordelen
die ontstaan door functionele integra-
tie.

IMOTEC BV
Oude Bornseweg 86, 
7556 GX  HENGELO
Contactpersoon: de heer Jan Peters
Telefoon: 074-2505907
info@imotec.nl
www.imotec.nl

Nauwkeurige en fijnmechanische
laserbewerkingen.
ILT is gespecialiseerd in het maken
van producten met grote nauwkeurig-
heid voor afnemers in de fijnmechani-
ca, micro-elektronica, medische instru-
mentenbouw, automobielindustrie,
enzovoort. Onze deskundigheid is
onder meer te vinden in:
* Lasersnijden.
* Laserlassen.
* Lasergraveren.
* Laserboren.
Fabricage van prototypes, kleine en
middelgrote series.
Korte levertijden.

Laser snijden 
Kleine en nauwkeurige delen, zoals
projectiemaskers en clichés.
Snedebreedtes tot minder dan 20
micrometer.
Laser boren
Gaten met afmetingen variërend van
10 micrometer tot 0,5 mm in produc-
ten als afblaasdempers en orifices.

Laser lassen
Materialen als roestvast staal, titani-
um, goud 
Laser graveren
Spuitgietmatrijzen en matrijzen voor
compactdiscs, toegangskaarten en
chipkaarten. Lezen van identificatieco-
des van transponders en vervolgens
lasergraveren in het product.

ILT INDUSTRIËLE LASER 
TOEPASSINGEN BV
Tinsteden 30, 7547 TG  ENSCHEDE
Contactpersoon: de heer Ir. P. Bant
Telefoon: 053-4282874
info@ilt.nl
www.ilt.nl

- Trouble shooting
- Leveren van een mechatronisch ont-

werp
- Uitvoering van  een compleet ontwik-

kelingstraject, inclusief prototype of
nulserie 

Imotec heeft speciale expertise op het
gebied van:
- Intelligente besturingen en dataverwer-

king
- Modelvorming van dynamische syste-

men
- Piëzo elektrische actuatoren en sen-

soren
- Trillingsanalyse
- Mechanisch ontwerp
Op de Precisiebeurs staan twee voor-

Onze kerncompetentie is het ontwer-
pen en analyseren van mechatroni-
sche producten en systemen waarin
bewegingen een centrale rol spelen.
Wij leveren de volgende diensten:
- Ondersteuning van uw eigen ont-

werpteam
- Concept ontwikkeling

ILT INDUSTRIËLE LASER TOEPASSINGEN BV 90

IMIX VISION SUPPORT SYSTEMS BV 59

IMOTEC BV 71

IMIX Vision Support Systems reali-
seert vision-systemen voor zeer uit-
eenlopende toepassingen zoals:
- Detectie van product-misalignment;
- Object herkenning;
- Oppervlakte-inspecties;
- Submicron nauwkeurigheid;
- Controle producten met sterk varië-

rende vorm.
Wij zijn gespecialiseerd in systemen
waarvoor standaardtechnieken niet
toereikend zijn.
Op Precisiebeurs 2006 demonstreert
IMIX live twee submicron vision-meet-

systemen:
TRC
Dimensiemeetsysteem voor bijvoor-
beeld diamantbeitels en ponsen. Deze
meet automatisch, contactloos en snel
tot op 0,3 mu nauwkeurig o.a.:
- radius
- waviness en
- (openings)hoeken
In Situ Particle Viewer (ISPV)
In-line deeltjesanalyse voor o.a. kristal-
lisatie- en polymerisatieprocessen.
Real-time informatie op 10 micron
nauwkeurig over :

- deeltjesgrootte,
- deeltjesgrootte-verdeling,
- insluitingen en,
- oppervlakte-eigenschappen

IMIX VISION SUPPORT 
SYSTEMS BV
Vlijtseweg 192, 
7317 AM  APELDOORN
Contactpersoon:
mevrouw Karin van der Staaij
Telefoon: 055-5343020
support@imix.nl
www.imix.nl
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IMS ontwerpt en
bouwt productiema-
chines voor de fijnme-
chanische, elektroni-
sche en medische
industrie. Wij leveren
wereldwijd turn-key
oplossingen voor
complexe productie-
vraagstukken, met
een specialisatie in
micro assemblage en
testen. Daarnaast
levert IMS diensten
op het gebied van productontwikke-
ling (Design for Assembly), proces-
ontwikkeling, (pilot) productie activi-

teiten en service aan productiesyste-
men. Op de Precisiebeurs toont IMS
haar Vision Feeder Systeem uitge-

Importeur/distributeur en service cen-
ter voor Vision Engineering oculairloze
microscopen en OPTILIA Instruments
video microscopen en borescopen.

INSCOPE BV
Oeverkruid 1, 
4941 VV  RAAMSDONKSVEER
Contactpersoon: de heer R.J.J. Pels
Telefoon: 0162-677547
info@inscopebenelux.com
www.inscopebenelux.com

Dienstverlening in mechanische-
mechatronische ontwikkeling van:
technische industriële producten, pro-
ductie-, meet -, montagemiddelen, en
proefopstellingen zowel in serie als
enkelstuks. Treden zowel op als hoofd-
aannemer (verzorgen ook de realisa-
tie) maar ook voor de uitvoering van
afzonderlijke deeltaken als: (door)ont-
wikkeling (industrialisatie), (her)ont-
werp en (value)engineering.
Vakgebieden: lichte machine -/ appa-

ratenbouw, fijnmechanica en precisie-
technologie.

INGENIEURSBUREAU 
TECHMASTERS BV
Rijnhavenkade 8, 2404 HB  ALPHEN
AAN DEN RIJN
Contactpersoon:
de heer A.J. van Loon
Telefoon: 0172-240483
avl@techmasters.nl
www.techmasters.nl

and design for manufacturability of
optics.
Our customers work in the following
markets mechatronics, food, live 
sciences, medical, telecom, automoti-
ve, agro, security and (special) equip-
ment engineering.

IPSE INGENIEURSBUREAU BV
Furkapas 4, 5624 MD  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Pieter Stroobach
Telefoon: 040-2927146
info@ipse-optics.nl
www.ipse-optics.nl

IMS BV 81

INGENIEURSBUREAU TECHMASTERS BV 121 INSCOPE BV 2

We specialize in practi-
cal implementation of
optical solutions and
optical based process
optimization in producti-
on facilities. We use our
own lab facilities and we
do inhouse prototyping.
We develop prototypes
and pre-series for our
customers. Our services
include support in the
field of optical design,
optics, fiberoptics, opto-
mechanics, opto electro-
nics and laser. Apart
from that we offer trai-
ning in basic optics, opti-
cal design, laser safety

IPSE INGENIEURSBUREAU BV 111

rust met een clyogene grijper, ontwik-
keld in samenwerking met de TU
Delft.

IMS BV
Postbus 122, 7600 AC  ALMELO
Contactpersoon:
de heer Jasper Kerkwijk
Telefoon: 0546-805580
ims@ims-nl.com
www.ims-nl.com
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Iris Vision, for more than 10 years one
of the market leaders for machine visi-
on in the Benelux, distributes and
develops a wide variety of machine
vision components and systems.
Whether we supply industrial vision
components such as 
* Illumination
* Optics
* Cameras
* Hardware interfaces
* Software libraries
to our customers or we 
* Advise 
* Develop 
* Implement
* Maintain 
vision systems we always strive for 
* Good relationships
* High service level
* Optimal evaluation possibilities
lowering risks for customers.

IRIS VISION BV
Pas Buiten 15a, 
4871 CT  ETTEN-LEUR
Contactpersoon:
de heer D.J.A. Serbée
Telefoon: 076-5036646
dserbee@iris-vision.nl
www.iris-vision.nl

Kistler ontwikkelt en produceert preci-
sie sensoren voor het meten van
Druk, Kracht en Versnelling. Tijdens
de Precisiebeurs 2006 presenteert
Kistler sensoren en systemen voor het
meten van krachten in 1 of meer rich-
tingen.
De onlangs door Kistler overgenomen
firma Staiger Mohilo presenteert 
onder andere sensoren en systemen

voor het, in proces, meten van 
draaimomenten.

KISTLER BV NEDERLAND
Leeghwaterstraat 25, 
2811 DT  REEUWIJK
Telefoon: 0182-304444
sales.nl@kistler.com
www.kistler.com

IRIS VISION BV 53

KISTLER BV NEDERLAND 33

KMWE biedt totaaloplossingen op het
gebied van engineering en montage van
hoogwaardige modules en complete
machines. Tevens biedt KMWE uitge-
breide mogelijkheden op het gebied van
protobouw en de vervaardiging van
hoogwaardige, verspaande producten.
Met 240 medewerkers realiseert KMWE
in eigen regie het gehele traject van
engineering, protobouw, onderdelenpro-
ductie, (cleanroom)montage en functio-
nele eindtesten. Een uitgebreid, interna-
tionaal netwerk ondersteunt hierbij op
het gebied van kennis en scherpe sour-
cing. Toegewijde klantenteams dragen
zorg voor een betrouwbare en stipte
realisatie.
Met een scherp oog voor marktontwik-
kelingen en een 50-jarige ervaring,
biedt KMWE een unieke combinatie
van knowhow op het gebied van zowel
de functie als maakbaarheid.
Markten:
Medische industrie
Analytische industrie
Office-equipment
Luchtvaartindustrie
Halfgeleiderindustrie
Vacuümindustrie
Optische industrie
Data-opslagindustrie

KMWE PRECISION SYSTEMS &
PRECISION COMPONENTS
Croy 11, 5653 LC  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Geert van Bergen
Telefoon: 040-2561168
info@kmwe.com
www.kmwe.com

KMWE PRECISION SYSTEMS &
PRECISION COMPONENTS 1
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KUSTERS & BOSCH 
FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE BV
Postbus 22, 5730 AA  MIERLO
Contactpersoon:
de heer A.M.M.J. Kusters
Telefoon: 0492-661936
tkusters@kusters-bosch.nl
www.kusters-bosch.nl

LASERTEC BV
Bijdorp-Oost 4, 
2992 LA  BARENDRECHT
Contactpersoon:
de heer M. Bak
Telefoon: 0180-644731
marco.bak@lasertec.nl
www.lasertec.nl

KUIPER MEDISCHE INSTRUMENTEN
BV
George Stephensonstraat 16, 
8013 NK  ZWOLLE
Contactpersoon: de heer P. Kuiper
Telefoon: 038-4651849
piet@kmibv.nl
www.kmibv.nl

KUSTERS METAALBEWERKING BV
Saksenweg 31, 5349 AX  OSS
Contactpersoon: de heer M. Jansen
Telefoon: 0412-633328
info@kustersmetaal.nl
www.kustersmetaal.nl

KUIPER MEDISCHE 
INSTRUMENTEN BV 25

LASER 2000 BENELUX CV 139

KUSTERS & BOSCH 
FIJNMECHANISCHE
INDUSTRIE BV 126

KUSTERS
METAALBEWERKING  BV 4

Laser 2000 Benelux presenteert zich
als specialistisch leverancier in de
fotonische en optomechanische indus-
trie.
Naast op laser gebaseerde systemen
voor de macromachining presenteert
Laser 2000 een breed scala van pro-
ducten zoals tunable (DPSS) lasers,
optomechanica voor hoog vacuüm
toepassingen, optische test en meet-
apparatuur en laserveiligheid voor de
industrie en research instituten.

LASER 2000 BENELUX CV
Postbus 20, 3645 ZJ  VINKEVEEN
Contactpersoon: de heer S.W. van Hof
Telefoon: 0297-266191
vanhof@laser2000.nl
www.laser2000.nl

LASERTEC BV 172

Het liefst zou een ondernemer slechts
willen omschrijven wát hij wil, waarna
een specialist verder nadenkt over het
hoe. In de optimale situatie komt de
specialist dan met een maatwerk
oplossing. Productie- en procesauto-
matisering worden steeds complexer
en de technieken geavanceerder.
Hierdoor worden er ook hogere eisen
gesteld aan productieapparatuur. Dit
vraagt om nauwkeurig ontworpen en
gedocumenteerde (machine)bestu-
ringssystemen.
Tenslotte zijn testsystemen essentieel
bij productieprocessen, al of niet geau-
tomatiseerd. Met name in het licht van
productaansprakelijkheid. De zeker-
heid van een optimaal getest product
is voor een producent van groot
belang. Het onbezorgde gevoel dat
alle producten aan de gewenste kwali-
teit voldoen, is met goede testtechnie-
ken eenvoudig te realiseren.
Lintronics, een gespecialiseerde divi-
sie van de Van der Linden Groep, is
een kennisbron op het gebied van
besturingstechnieken. Wij adviseren
opdrachtgevers bij het ontwerpen en
realiseren van geavanceerde besturin-

gen en testsystemen. Door onze goed
opgeleide medewerkers zijn wij in
staat hoogwaardige systemen snel en
flexibel te produceren. Wij leveren in
samenwerking met onze opdrachtge-
ver maatwerk voor machinebesturin-
gen, maar ook het ontwerpen en lay-
outen van printplaten is een van onze
specialiteiten.

LINTRONICS
Eisenhowerweg 39, 
5466 AB  VEGHEL
Contactpersoon:
de heer R. Van der Linden /
de heer M. Verkuylen
Telefoon: 0413-384444
info@vdlg.nl
www.lintronics.nl

LEIDSE INSTRUMENTMAKERS
SCHOOL 120

LEIDSE INSTRUMENTMAKERS
SCHOOL
Einsteinweg 61, 2333 CC  LEIDEN
Contactpersoon: de heer J. de Vreede
Telefoon: 071-5681171
vreede@lis-mbo.nl
www.lis-mbo.nl 

LINTRONICS 3
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MA3 Solutions biedt zijn klanten oplos-
singen voor de productie van micro-
systemen en MEMS/MST producten.
Deze oplossingen bestaan uit het
klantspecifiek ontwikkelen van assem-
blage processen en de levering van
standaard Automation Equipment.
MA3 is een succesvolle en zelfstandi-
ge procesontwikkelaar binnen de
Microsysteem Technologie.
MA3 onderscheidt zich door zijn tijd en
kosteneffectieve dienstenaanbod.
Deze omvat het doorlichten en analy-
seren van klantspecifieke assemblage
en verbindingsprocessen, het bouwen
van ‘Proof of Principle’ opstellingen en
het realiseren van standaard, modulai-
re en opschaalbare volumeproductie-
apparatuur.
Onze kerncompetenties: micro-assem-
bly, bonding, micro-dispensing en
liquid handling, zijn toegespitst op pro-
cessen benodigd voor de automotive,

LM SYSTEMS BV
Kruisboog 21 a, 
3905 TE  VEENENDAAL
Contactpersoon:
mevrouw N. van Ginkel
Telefoon: 0318-554615
n.vanginkel@thk.nl
www.thk.nl

MACHINEFABRIEK GEBR. FRENCKEN 162

MA3 SOLUTIONS BV 80

mobiele telecommunicatie, industriële
elektronica en (bio)medische industrie.

MA3 SOLUTIONS BV
John F. Kennedylaan 2, 
5612 AB  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Twan Smetsers
Telefoon: 040-2969330
t.smetsers@ma3solutions.com
www.ma3solutions.com

LM SYSTEMS BV 169

LOUWERS GLASTECHN.
EN TECHN. KERAMIEK BV 88

LOUWERS GLASTECHN. EN
TECHN. KERAMIEK BV
Postbus 27, 5527 ZG  HAPERT
Contactpersoon:
de heer J.F.H.G. Janssen
Telefoon: 0497-339696
jos.janssen@louwers.nl
www.louwers.nl

Machinefabriek Gebr. Frencken BV
heeft zich gespecialiseerd in het ver-
vaardigen van hoogwaardige nauw-
keurige onderdelen zowel in de ver-
spaning, zoals frezen en draaien, als
in fijnplaatbewerking. Hiervoor hebben
we de beschikking over een modern
machinepark met o.a. 5- assige frees-
banken en bewerkingscentra. Het suc-
ces van onze organisatie wordt verder
bepaald door vakbekwame medewer-
kers en specialisten.

MACHINEFABRIEK GEBR.
FRENCKEN
Hurksestraat 16, 5652 AJ  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer P. van der Steen
Telefoon: 040-2507507
machinefabriek@frencken.nl
www.frencken.nl

MAVOM BV 24

MACHINEFABRIEK WILTING BV
Postbus 2004, 5513 ZG  WINTELRE
Contactpersoon: de heer P. Adema
Telefoon: 040-2052747
peter.adema@mfwilting.nl
www.mfwilting.nl

MACHINEFABRIEK 
WILTING  BV 161

MAVOM presenteert zich tijdens de
Precisiebeurs met UV lijmen en
smeermiddelen.

UV Lijmen
UV lijmen zijn bij uitstek geschikt voor

precisie verlijmingen op diverse onder-
delen en materialen. Ook bijbehorende
apparatuur en toebehoren zijn aanwe-
zig. Indien gewenst kunnen wij u een
demonstratie op de stand geven.

Smeermiddelen
Daarnaast presenteren wij de
Molykote smeermiddelen van Dow
Corning en Krytox van DuPont, voor
het smeren van precisie onderdelen

MARTEK BVBA
Rue Du Broux 16, 
B 1320  BEAUVECHAIN
Contactpersoon: de heer F. Geerinckx
Telefoon: 0032-10868280
francis.geerinckx@martek.be
www.martek.be

MARTEK BVBA 135

van metaal of kunstsof. Het gaat hier
om hoogwaardige smeermiddelen die
levensduursmering kunnen bieden.

MAVOM BV
Handelsweg 6, 
2404 CD  ALPHEN AAN DEN RIJN
Telefoon: 0172-436361
info@mavom.nl
www.mavom.nl
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with optical and touch sensors.
The Metris product portfolio consists
of bridge and horizontal arm CMM’s,
optical portable CMM’s, CMM laser
scanners, articulated arm scanners,
Laser Radar and finally iGPS systems
Metris completes its product portfolio
with a software solutions for inspection
and reverse engineering applications.

METRIS NV
Interleuvenlaan 86, B 3001  LEUVEN
Contactpersoon: mevrouw R. Stegen
Telefoon: 0032-16740101
riet.stegen@metris.com
www.metris.com

maxon motor benelux op de
Precisiebeurs 2006

CIM en MIM precisie technologie.
Precisie onderdelen vervaardigd met
de CIM of MIM technologie. Naast pre-

cisieaandrijvingen en – systemen
informeert maxon motor u graag over
deze CIM en MIM innovatie.

maxon motor precisieaandrijvingen en
–systemen.
Op het gebied van precisieaandrijvin-
gen en –systemen, ontwikkelt en ver-
vaardigt maxon motor gelijkstroommo-
toren met een ijzerloos anker tot 500
Watt. Combinaties met planeet- of
tandwielvertragingen, encoders, bestu-
ringselektronica evenals high tech
keramische componenten bieden
maatwerk, klantspecifieke oplossin-
gen. maxon motor onderscheidt zich

Metris designs,
develops and
markets a uni-
que range of
3D hardware
and software
inspection sys-
tems for the

automotive and aerospace sectors.
The company offers world-class
metrology solutions for both design
and manufacturing communities. The
comprehensive product family covers
the full range of measurement volu-
mes required by customers, in both
fixed and portable configurations and

MAXON MOTOR BENELUX BV 170

verder door innovatiekracht, topkwali-
teit en een wereldwijd verkoopnetwerk.
Het belangrijkst is de kwaliteit van de
oplossingen die samen met de klanten
gerealiseerd worden.

MAXON MOTOR BENELUX BV
Postbus 716, 7500 AS  ENSCHEDE
Contactpersoon:
de heer M. Roorda
Telefoon: 053-4864781
matthijs.roorda@maxonmotor.com
www.maxonmotor.nl

Mecal is gespeciali-
seerd in toegepas-
te mechanica. De
productgroep
Product Development in de
Semiconductor Industrie, gevestigd in
Veldhoven, heeft zich toegelegd op de
analyse en ontwerp van mechanische
en mechatronische systemen. Middels
FEM analyses op thermisch, statisch
en dynamisch gebied, gekoppeld aan
servo simulatie en dynamische metin-
gen, wordt de performance van hoog-
waardige mechatronische systemen al
vanaf de vroegste ontwerpfase zicht-
baar gemaakt. Op basis van deze ana-

lyses worden ontwerpkeu-
zes gestuurd en wordt de
performance van het ont-
werp bewaakt. De product-

groep heeft een indrukwekkende 'track
record' in het ontwerp van componen-
ten van wafer scanners, printers,
copiers en pick & place robots.

MECAL
Postbus 375, 5500 AJ  VELDHOVEN
Contactpersoon: de heer Peter Vink
Telefoon: 040-2551566
info@mecal.nl
www.mecal.nl

MECAL 119
Mecon levert de ketenregie voor innova-
tie van uw product of productieproces.
Onze toegevoegde waarde is het leve-
ren van betrouwbare en adequate
oplossingen die bijdragen aan :
• het verhogen van kwaliteit en effi-

ciency
• het komen tot noodzakelijke kostre-

ductie
• het behoud of bereiken van techno-

logische voorsprong
Deze oplossingen bereiken wij door een
pragmatische aanpak en ervaring,
opgedaan in diverse markten. Voor
beheersbare techniek, planning en kos-
ten worden specialisten en faciliteiten
ingebracht die bijdragen aan de innova-
tie waar u naar op zoek bent.

MECON PROJECTS BV
Koopmanslaan 25, 
7005 BK  DOETINCHEM
Contactpersoon: de heer Lars Penning
Telefoon: 0314-398900
l.penning@mecon.nl
www.mecongroup.com

MECON PROJECTS BV 3

METRIS NV 134
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Micromotion GmbH
is focused on the
development and
manufacture of
microgears and

microactuators using the Harmonic
Drive® principle. Micromotion opens
up innovative applications in the field
of micro drive systems, by providing a
new generation of high precision and
zero backlash micro gear systems for

industrial use. Our products are alrea-
dy in use in a variety of branches
including semiconductor manufactu-
ring, medical equipment, automation,
optical communication, laser technolo-
gy, aerospace or biotechnology. A new
market is developing for ever smaller
gears and actuators, for a new genera-
tion of compact, lightweight machines
and portable devices that can be
manufactured with a minimal use of

MICRONED
Mekelweg 2, 2628 CD  DELFT
Contactpersoon: mevrouw M. Stolker
Telefoon: 015-2786513
m.c.stolker@tudelft.nl
www.microned.nl

MICRONED 79

MIKROCENTRUM 68

MICROMOTION GMBH 168

Het Mikrocentrum is 'het kenniscentrum
voor de industrie' en organiseert beur-
zen, seminars, themadagen en cursus-
sen in vele industriële vakgebieden.
Bij het ontwikkelen en uitvoeren van de
activiteiten gaat bijzondere aandacht uit
naar de ruim 450 bedrijven die deelne-
men aan het High Tech Platform van het
Mikrocentrum.
Het Mikrocentrum presenteert tijdens
deze Precisiebeurs 180 cursussen en
workshops in de vakgebieden: Metaal-
en plaatverwerking, Productengineering,
Logistiek, Onderhoudsmanagement,
Elektrotechniek, Elektronica, Industriële
Automatisering, Kwaliteitsmanagement,

Kunststof-, Matrijs- en Spuittechnologie,
Management en Organisatie.
Speciale aandacht gaat uit naar de cur-
sussen:
• Constructieprincipes voor de precisie-

technologie
• Micro Systeem

Technologie
• Vorm- en

Plaatstoleranties
• Kalibreren
• Geometrische

meettechniek
• 3D meten
• Laserveiligheid

MIKROCENTRUM
Postbus 359, 5600 AJ  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer F. Bruls
Telefoon: 040-2969933
f.bruls@mikrocentrum.nl
www.mikrocentrum.nl

material and can operate precisely and
quickly with high efficiency.

MICROMOTION GMBH
An der Fahrt 13, 
D 55124  MAINZ-GONSENHEIM
Contactpersoon:
de heer Reinhard Degen
Telefoon: 0049-6131669270
info@micromotion-gmbh.de
www.micromotion-gmbh.de

Bij Mevo Precision Technology werken
we met uiterste precisie aan uiteenlo-
pende fijnmechanische onderdelen voor
de high-tech industrie. 100 Specialisten
in Nederland en Slowakije en een
modern machinepark staan garant voor
alle denkbare bewerkingen; van draaien

en frezen (CNC en conventioneel) tot
het elektrochemisch polijsten en ontbra-
men. Ook is Mevo actief op assemblage
gebied en leveren complete componen-
ten. Onze ervaring en marktgerichte
benadering maken daarbij van elk fijn-
mechanisch werk een meesterwerk.

MEVO PRECISION TECHNOLOGY
Postbus 27, 7260 AA  RUURLO
Contactpersoon:
de heer A. Bielderman
Telefoon: 0573-451945
albertbielderman@mevo.nl
www.mevo.nl

MEVO PRECISION TECHNOLOGY 125

Met haar hoofdvestiging in Helmond, is
Mevi Group een zelfstandige en modern
geoutilleerde organisatie met circa 85
werknemers, verdeeld over de werk-
maatschappijen in Nederland, België en
Tsjechië. Mevi Group is een partner op
het gebied van het ontwikkelen, engi-
neering en realiseren van complete
(prototype) machines en modules op
klantenorder. Samen met gespeciali-
seerde bedrijven op het gebied van
elektronica en machinebesturingen wor-

den volledige projecten gerealiseerd
voor opdrachtgevers die actief zijn op
de markt van halfgeleiders, kopieerap-
paraten, de cd- en dvd-industrie, auto-
motive en de elektronica-industrie.
Daarnaast heeft Mevi Group zich
gespecialiseerd in het produceren van
fijnmechanische onderdelen in elke
gewenste materiaalsoort (ferro, non-ferro
of kunststoffen) in aantallen variërend
van enkelstuks tot enige honderden.
Mevi BV fijnmechanische industrie is

gespecialiseerd in fijnmechanica
(micron-gebied) en machinebouw.

MEVI BV FIJNMECHANISCHE 
INDUSTRIE
Postbus 238, 5700 AE  HELMOND
Contactpersoon: de heer J. Colen
Telefoon: 0492-538615
fcolen@mevi.com
www.mevi.com

MEVI BV FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE 38
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MiPlaza (Microsystems Plaza), het
gemeenschappelijk technologiecen-
trum dat gevestigd is op de High Tech
Campus in Eindhoven, biedt hoog-
waardige faciliteiten die klanten en
partners in staat stellen onderzoeks-
en ontwikkelingsprogramma’s op een
zo efficiënt mogelijke wijze uit te voe-
ren. Het gaat hier doorgaans om pro-
gramma’s op het gebied van elektroni-
sche systemen, large-area electronics,
gezondheidszorg en nanotechnologie.
Geboden faciliteiten zijn onder andere
multifunctionele cleanrooms voor thin-
film processing en systems-in-packa-
ge, materiaalonderzoek, productde-
sign, het fabriceren van prototypes, en
test- en meetvoorzieningen. MiPlaza is

MOLENAAR OPTICS VOF 117

MITUTOYO NEDERLAND BV 19MIPLAZA, PHILIPS RESEARCH 84

Optics rode en groene laserdiodes,
fiberoptische lichtgeleiders met koudlicht
lampen, profiel- en meetprojectoren,
video inspectie apparatuur, graticules en
modulaire meetmicroscopen. Het bedrijf
adviseert bij het ontwerpen van optische
systemen op uiteenlopende gebieden
van technische prestatie tot economi-
sche haalbaarheid. Hiervoor levert
Molenaar Optics ook maatwerk opti-
sche- en mechanische componenten.

MOLENAAR OPTICS VOF
Postbus 2, 3700 AA  ZEIST
Contactpersoon:
de heer R.E. Molenaar
Telefoon: 030-6951038
info@molenaar-optics.nl
www.molenaar-optics.n

Molenaar Optics levert optische compo-
nenten - lenzen, objectieven, spiegels,
beamsplitters, filters, polarisatoren, ven-
sters, etc. -  voor research- en industrië-
le toepassingen, ook ten behoeve van
lasers en vision systemen. Tevens
mechanische bouwelementen om deze
componenten te monteren en - eventu-
eel gemotoriseerd - op hun juiste positie
in te stellen. Verder levert Molenaar

MITUTOYO NEDERLAND BV
Postbus 550, 3900 AN  VEENENDAAL
Contactpersoon:
de heer J.A.M. van der Weiden
Telefoon: 0318-534911
j.vanderweiden@mitutoyo.nl
www.mitutoyo.nl

een onderdeel
van Philips
Research en is
een van de
grootste
gemeenschap-
pelijke techno-
logiecentra ter
wereld.

MIPLAZA, PHILIPS RESEARCH
High Tech Campus 4, 
5656 AE  EINDHOVEN
Contactpersoon: Mr. Nick Campbell
Telefoon: 040-2748126
contact@miplaza.com
www.miplaza.com

Micronit Microfluidics BV ontwerpt,
ontwikkelt en produceert hoogwaardi-
ge microfluïdische chips van glas en
de tools die benodigd zijn om met

deze chips te werken. Dit varieert van
het ontwerpen van prototypes tot het
produceren in hogere volumes. De
onderdelen die Micronit ontwikkelt zijn
toepasbaar in chemische en medische
instrumentatie voor bijvoorbeeld far-
macie, chemie-ontwikkeling en weten-
schappelijk onderzoek.
Voor het bewerken van de chips
gebruikt Micronit verschillende preci-
sie-technologieën, waaronder nat che-
misch etsen, het integreren van elec-

MICRONIT MICROFLUIDICS BV 83

trodes en het bewerken van glas-
oppervlaktes. Tijdens de Precisiebeurs
zal Micronit haar producten en techno-
logieën tonen.

MICRONIT MICROFLUIDICS BV
Postbus 545, 7500 AM  ENSCHEDE
Contactpersoon:
de heer Ir. Ronny van 't Oever
Telefoon: 053-4836584
ronny.oever@micronit.nl
www.micronit.com

MORGAN ELECTRO CERAMICS
BV 70+71

MORGAN ELECTRO CERAMICS BV
Zwaanstraat 2a, 
5651 CA  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer Pim Groen
Telefoon: 040-2788864
www.morganelectroceramics.nl

MOTION CONTROL AUTOMATION
BV
Markenweg 5, 
7051 HS  VARSSEVELD
Contactpersoon:
de heer E.W. Waaijman
Telefoon: 0315-257260
e.waaiman@mcabv.nl
www.mcabv.nl

MOTION CONTROL AUTOMATION
BV 99
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Gespecialiseerd in het CNC FREZEN
3-5 assig - CNC DRAAIEN - PRO-
FIELSLIJPEN - DRAADVONKEN -
ZINKVONKEN - CO-SLIJPEN  van
hoogwaardige machineonderdelen,
Stempels, Matrijzen en Medische
apparaten.

NEBO BV SPECIAL TOOLING
Hoppenkuil 21a, 
5626 DD  EINDHOVEN
Contactpersoon: mevrouw Y. Majoor
Telefoon: 040-2622000
yolandadeboer@nebobv.nl
www.nebobv.nl

NEWPORT GMBH
Guerickeweg 7, D 64291  DARMSTAD
Contactpersoon: Mrs. B. Heil
bettina.heil@newport.de.com
www.newport.com 

NanoFocus is een Nanotechnologie-
onderneming met haar hoofdvestiging
in Oberhausen (D). Men streeft naar
een prominente positie binnen de
markt: De ontwikkeling en de verkoop
van optische instrumenten voor 3D-
oppervlakteanalyse binnen nanome-
terbereik. Op de Precisiebeurs toont
NanoFocus verschillende technieken
voor hoogwaardige oppervlakteanaly-
se, namelijk de µmSurf en de µmScan.
Eerst genoemde machine is een con-
focale microscoop, de tweede machine
is een optische profielscanner. Deze

kan met verschillende typen sensoren
worden uitgerust, afhankelijk van de
toepassing. Beide apparaten werken
met dezelfde bedienings- en analyse-
software. De software maakt het
mogelijk om verschillende kenmerken
van een oppervlak te onderscheiden.
Zo kan zeer eenvoudig de oppervlak-
teruwheid (2D profiel), in elke gewens-
te richting, uit de driedimensionale
data worden opgevraagd.

NANOFOCUS AG
Im Lipperfeld 33, 
D 46047  OBERHAUSEN
Telefoon: 0049-208620000
info@nanofocus.de
www.nanofocus.de

NANOFOCUS AG  43

NEWPORT GMBH 142

NEBO BV SPECIAL TOOLING 136

Newport Spectra-Physics provides a
range of solutions to make, manage and
measure light for the research and bio-
science markets. Products include laser
systems, spectroscopy instruments and
light sources, vibration-control equip-
ment, optics, positioning stages, opto-
mechanics and photonic instruments.
Products on display will include the GTS
series high - precision linear stages.
Manufactured with the highest quality
standards, these stages provide high
sensitivity and outstanding trajectory
accuracy in a compact, robust and cost-

NEWPORT SPECTRA-PHYSICS 142

effective package. They are an ideal
solution for applications such as surface
scanning, test and calibration, optical
component alignment and attachment,
and optical delay lines.

NEWPORT SPECTRA-PHYSICS
Vechtensteinlaan 12-16, 
3555 XS  UTRECHT
Contactpersoon: de heer A. Bos
Telefoon: 035-6422667
arjan.bos@newport-de.com
www.newport.com

Het Computer Vision Lab van de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden is
in 1994 gestart en is inmiddels uitge-
groeid tot een goed uitgerust laboratori-
um. Doelstellingen van dit Lab zijn:
- Vergaren van kennis en expertise
- Opbouwen kennisnetwerk en markt-

verkenning
- Kennistransfer richting het bedrijfsle-

ven
- Verzorgen van onderwijs
- Integratie van de opleidingen W, E, TI

en I door multidisciplinaire problemen
- Verrichten van (betaald) onderzoek en

werkzaamheden in opdracht van het
bedrijfsleven

De staf van dit
Lab bestaat uit
een coördina-
tor, vier docen-
ten en drie
projectingeni-
eurs. Ruim
120 studenten

hebben hun stage- of afstudeeropdracht
bij het Lab uitgevoerd.

NHL COMPUTER VISION LAB
Tesselschadestraat 12, 
8913 HB  LEEUWARDEN
Contactpersoon:
de heer Jaap van de Loosdrecht
Telefoon: 058-2511234
j.van.de.loosdrecht@tech.nhl.nl
www.nhl.nl/computervision

NHL COMPUTER VISION LAB 55
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NUMERIK JENA GMBH
Ilmstrasse 4, D 07743  JENA
Contactpersoon: Mr. J. Möbius
Telefoon: 0049-3641472821
moebius@numerikjena.de
www.numerikjena.de

Full range of high precision linear pro-
ducts; ballscrews, linearguides, direct
drives; for a wide range of sophistica-
ted applications.

NSK PRECISION EUROPE GMBH
Harkortstrasse 15, 
D 40880  RATINGEN
Contactpersoon: Mr. H. Rutten-Jennes
Telefoon: 0049-21024812880
ruetten-j@nsk.com
www.eu.nsk.com

Wij zetten de maatstaf
NUMERIK JENA ontwikkelt, produ-
ceert en verkoopt wereldwijd preci-
sie-encoders voor de positieterug-
melding in de automatiseringstech-
niek.
Lineaire encoders met resoluties tot
0.05 µm, nauwkeurigheden tot ± 1
µm en extreem kleine afmetingen
met optioneel geïntegreerde schakel-
sensoren.
Roterende encoders met hoge reso-
luties en een ongekend vlak ontwerp
voor de toepassing in rondassen en
bij torque motoren.
De korte-golffout (interpolatie-fout) is
sterk verminderd door de introductie
van elektronische compensatie van
de amplitude en offset afwijkingen
van de aftastsignalen.

Op de beurs toont de Nijdra Groep zich
als een totaal oplosser voor alle fijnme-
chanische vraagstukken (zoals draaien,
frezen, slijpen en assemblage).

NIJDRA GROEP
Postbus 85, 
1462 ZH  MIDDENBEEMSTER
Contactpersoon: de heer M. Schulz
Telefoon: 0299-689900
schulz.m@nijdra.nl
www.nijdra.com

NIJDRA GROEP 12

Als werkmaatschappij van
het Nederlands
Meetinstituut vormt het
Van Swinden
Laboratorium het natio-
naal meetstandaarden
instituut. Zij beheert en
onderhoudt de bestaande
Nederlandse primaire
meetstandaarden en ont-
wikkelt nieuwe meetstan-
daarden en referentiema-
terialen.
Via haar primaire meet-
standaarden, meetfacilitei-
ten en referentiemateria-
len voorziet NMi VSL in de behoefte
van bedrijven, laboratoria en instituten
aan herleidbaarheid van meetwaarden
naar het Système International (SI).
Door aantoonbare kwaliteit van de
kalibratieactiviteiten worden de kalibra-
tiecertificaten van NMi VSL wereldwijd
geaccepteerd. Zo wordt een essentiële
bijdrage geleverd aan kwaliteitsbor-
ging, de internationale handel en
industrie en aan het slechten van han-
delsbarrières.

Op de Precisiebeurs 2006 zullen de
nieuwste ontwikkelingen binnen VSL
op het gebied van geometrische meet-
techniek worden getoond.

NMI VAN SWINDEN LABORATORIUM
Postbus 654, 2600 AR  DELFT
Contactpersoon:
de heer dr. K.R. Koops
Telefoon: 015 2691500
length@nmi.nl
www.nmi.nl

NMI VAN SWINDEN LABORATORIUM 137

NSK PRECISION EUROPE 
GMBH 165

NUMERIK JENA GMBH 44
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ings geproduceerd in Sint-Truiden (B),
Tiel (NL) en Niedercorn (L).
BALINIT® PVD-coatings, met een
laagdikte van slechts 3 tot 5 µm,
hebben enerzijds wrijvingsverlagende
eigenschappen en anderzijds ver-
hogen zij de slijtageweerstand, waar-
door precisiecomponenten grotere
belastingen kunnen tolereren.
De automobielsector kent reeds een
aantal standaard toepassingen; in de
machinebouw is er nog veel potentieel

OERLIKON BALZERS COATING BENELUX 154

Organisatieprofiel
Doel van de NVPT is het stimuleren
van ontwikkeling en toepassing van de
precisietechnologie en het vergroten
van de belangstelling voor dit kennisin-
tensieve vakgebied. Met haar grote
kennispotentieel, qua niveau en
vakdisciplines, levert de NVPT een bij-
drage aan de (vaktechnische) ontwik-
keling van de leden en van de preci-
sietechnologie. Doelgroep zijn bedrij-
ven actief in fijnmechanica, mecha-
tronica en industriële automatisering,
en research- en onderwijsinstellingen.
Leden werken aan de ontwikkeling van
of leggen zich toe op de levering van
hoogwaardige producten, productiefa-
ciliteiten en diensten.

NVPT 95

Noviteiten en producten/diensten
Kennisoverdracht en informatie-uitwis-
seling over precisietechnologie zijn de
belangrijkste producten c.q. diensten
van de NVPT. Met onder meer het
vakblad Mikroniek en het PTjaarboek
heeft de NVPT een naam opgebouwd.
Nieuw in het aanbod zijn Kennisdagen
over een actueel thema dat vanuit ver-
schillende invalshoeken wordt belicht
door deskundigen uit kennisinstellin-
gen en bedrijven. Het onlangs ver-
nieuwde en uitgebreide
PrecisiePortaal biedt on-line toegang
tot actuele informatie over opleidingen,
evenementen en NVPT-activiteiten, en
tot een database met onder meer
veertig jaargangen Mikroniek-artikelen.

OMRON ELECTRONICS BV 60

resultaten en beelden. Easy vision –
teach & go, voor toepassingen die bin-
nen minuten kunnen worden uitgevoerd,
niet binnen uren of dagen.

OCEAN OPTICS BV
Geograaf 24, 6921 EW  DUIVEN
Contactpersoon:
de heer J. Rademaker
Telefoon: 026-3190500
jorg.rademaker@oceanoptics.com
www.oceanopticsbv.com

OCEAN OPTICS BV 116

NVPT
Postbus 190, 
2700 AD  ZOETERMEER
Contactpersoon:
mevrouw J.E.F. van de Scheur
Telefoon: 079-3531151
nvpt@fme.nl
www.precisieportaal.nl

Oerlikon
Balzers
Coating
Benelux N.V.
maakt deel
uit van
Oerlikon

Balzers Coating, wereldwijd marktlei-
der op het vlak van coatings voor
gereedschappen en precisie-onderde-
len of componenten.
In de Benelux worden BALINIT® coat-

ZFV kleur – Smart vision-sensor: Easy
vision – teach & go
De recentste toevoeging aan de ZFV-
serie ‘smart’ vision-sensoren is de ZFV-
kleurensensor. Door de toepassing van
deze sensor in plaats van een conven-
tionele monochrome sensor, heeft u
een nog bredere applicatiedekking en
neemt de stabiliteit van de controle toe.
Door de automatische kleurfilterfunctie
wordt het beeldcontrast geoptimaliseerd
waardoor metingen betrouwbaarder
worden. Parameterinstellingen en ver-
lichtingsregeling kunnen met één druk
op de knop worden aangepast.
Tijdens het gebruik van de machine
biedt het ingebouwde kleurenscherm
directe terugkoppeling met real-time

voor zwaar belaste componenten of
waar smeringvrij gewerkt moet worden.

OERLIKON BALZERS COATING
BENELUX
Schurhovenveld 4050, 
B 3800  ST. TRUIDEN
Contactpersoon:
de heer Daniel Van Hulle
Telefoon: 0032-11693040
info.coating.benelux@oerlikon.com
www.oerlikon.com

OMRON ELECTRONICS BV
Postbus 582, 2130 AN  HOOFDDORP
Contactpersoon: de heer M.H. de Boer
Telefoon: 023-5681100
martin.de.boer@eu.omron.com
www.omron.nl
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pentri innovation richt zich op het
hands-on ondersteunen van bedrijven
die met succes micro technologie,
waaronder micro systeem techniek en
nano technologie, voor het innoveren
van hun product/markt combinaties
willen inzetten. Van oriëntatie tot imple-
mentatie. Zij beschikt over ruime en
internationale ervaring op dit gebied.
Daarbij kan aan de orde komen:
- FIC; Fast Innovation Consultancy.

Een gestructureerde opzet om de
innovatiepotentie van een bedrijf in

PGE 144

Innovatief in efficiënt produceren
Optiwa BV is als toeleverancier gespe-
cialiseerd in het seriematig vervaardi-
gen van hoogwaardige fijnmechani-
sche metalen en kunststof onderdelen
en samenstellingen op basis van ver-

spanende technieken.Toleranties tot in
het u-bereik kunnen worden gegaran-
deerd. Optiwa investeert doorlopend in
nieuwe productietechnieken, machines
en mensen. Ten behoeve van nauw-
keurige maatvoering zijn de productie-
ruimtes geklimatiseerd. De bedrijfsfilo-
sofie van Optiwa is erop gericht om
middels continue efficiëntieverbetering
de productiekosten te verlagen en
tegelijkertijd de logistiek en kwaliteit
optimaal te beheersen. De opdracht-
gevers zijn voornamelijk afkomstig uit
de medische, semiconductor-, nucleai-
re, grafische en optische industrie.

OPTIWA BV
Molenweg 3, 5953 JR  REUVER
Contactpersoon: de heer A. Wullms
Telefoon: 077-4769900
twullms@optiwa.nl
www.optiwa.nl

PGE is dé specialist op het gebied van
galvanotechniek en etsen. PGE richt
zich op innovatieve metaalverwerkende
bedrijven in de markt voor professionele
en consumentenproducten. Deze be-
drijven herkennen in PGE een
vooraanstaande producent en ontwikke-
laar. Voor nieuwe ontwikkelingen werken
we nauw samen met innoverende be-
drijven, internationale universiteiten en
onderzoekinstellingen.
Speerpunten van PGE zijn onder
andere:
* Geëtste folies.
* Beitsen, passiveren en elektrolytisch

polijsten van RVS.
* Elektroformeren (bijv. veerbalgen).
* Verspaanbare nikkellagen (bijv. voor

optische matrijsonderdelen).
* Galvaniseren volgens militaire, lucht-

en ruimtevaart specificaties.
* Oppervlaktebewerkingen voor de

medische industrie.
PGE beschikt zowel over een kwaliteits-
en milieumanagementsysteem ISO9001
en ISO14001 als over de aerospace
certificering AS9100 en NADCAP.

PGE
Postbus 80064, 
5600 KA  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer W.J.M. Soree
Telefoon: 040-2734659
wil.soree@pge.nl
www.pge.nl

kaart te brengen en tot concrete
product(ontwikkelings)voorstellen te
komen.

- Gezamenlijk opzetten van product-
ontwikkelingsprojecten, inclusief bud-
gettering, verzorgen van haalbaar-
heidsstudies.

- Project- of product beoordeling (ook
voor second opinion).

- Business case beoordelingen (o.a.
voor start-ups en investeerders).

- Mediation.

PENTRI BV
Postbus 3108, 
3760 DC  SOEST
Contactpersoon:
de heer M. Dierselhuis
Telefoon: 035-6026400
md@pentri.nl
www.pentri.nl

OPTIWA BV 162

PENTRI BV 82
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PHILIPS APPLIED TECHNOLOGIES,
Industrial Vision
High Tech Campus 7, 
5656 AE   EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer R. Pluta
Telefoon: 040-2748415
rene.pluta@philips.com
www.apptech.philips.com/industrialvision

PM-BEARINGS BV 133

PM -BEARINGS is fabrikant van:
* precisie rechtgeleidingen welke

voorzien zijn van kruisrol, kogels of
naaldlagering

* lineaire sledes
* rotatietafels
* positioneersystemen met zowel hand

als motor aandrijving.
Naast een breed scala aan stan-
daard producten richt men zich op
het ontwikkelen en leveren van klant-
gerichte oplossingen. Naast dit spe-
cialisme legt PM zich toe op het ver-
vaardigen van fijn
mechanische com-
ponenten en de
assemblage van
hoogwaardige
modules op micron
niveau.
Noviteiten welke
op de PM stand
getoond zullen
worden:

* ‘s werelds kleinste
kruisrol rechtgelei-
ding

* het compacte,
lichtlopende en
spelingsvrije rond-

De afdeling industriële meettechniek
(IMT) van de firma Present industrie
heeft als kernactiviteit de verkoop en
service van 3D-meetmachines in de
Benelux van Hexagon, Hommelwerke
en OGP producten.
De CAD georiënteerde 3D meetsoft-
ware PC-dmis is het kroonjuweel van
de groep. Het past op zowat alle 3D
meetmachines.

Hommelwerke staat voor
kwaliteitsvolle ruwheidsmeters, rond-
heidsmeters, tandwieltesters, con-
tourmeters en optische meetma-
chines.
OGP vult ons 3D gamma aan door
zijn multisensorsystemen; video,
taster, laser.
Op de Precisiebeurs tonen wij een
3D CMM Microhite, de Romer
Meetarm met PCDMIS software en
de vernieuwde multisensorsysteem
smartscope Flash 200 van OGP.

PRESENT INDUSTRIE
Toekomstlaan 6, B 2200  HERENTALS
Contactpersoon:
de heer Danny Cuypers
Telefoon: 0032-14859685
imt@present.be
www.present-imt.com

PRESENT INDUSTRIE 9

lager FMB welke in iedere richting
hoge momenten kan opnemen.

PM producten voldoen aan de
strengste eisen aangaande kwaliteit
en betrouwbaarheid en garanderen
een lange levensduur.
Toepassingsgebieden zijn o.a. de
semiconductor industrie, medische
instrumenten, meetinstrumenten,
optische industrie en biotechnologie.

PHILIPS APPLIED TECHNOLO-
GIES, Industrial Vision 47

PHYSIXFACTOR
Parkzoom 25, 6525 PC  NIJMEGEN
Contactpersoon:
de heer H. van Halewijn

Telefoon: 024-3883722
info@physixfactor.com
www.physixfactor.com

PHYSIXFACTOR 78

PM-BEARINGS BV
Galileistraat 2,
7701 SK  DEDEMSVAART
Contactpersoon: de heer B. Post
Telefoon: 0523-612258
info@pmbearings.nl
www.pmbearings.nl
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Prokonpack Nederland BV presenteert
op de Precisiebeurs 2006 het vol-
gende:

Speedypack Insight.
Het SpeedyPacker® Insight™ systeem
is veelzijdig en efficiënt. U kunt het
systeem zowel in een als in meerdere
verpakkingslijnen implementeren en
het produceert 21 met Instapak®
gevulde schuimkussens per minuut.
Door gebruik van de Continuous Foam
Tube (CFT) module produceert u een
reeks schuimstroken die u kunt
gebruiken als basiskussen of als com-
plete rondom bescherming.

Korrvu
Korrvu® zweef-en fixeerverpakkingen
zijn uitstekend geschikt voor product-
presentaties en zijn veelzijdig en
ruimtebesparend. Bij Korrvu®
zweefverpakkingen “zweven” breek-
bare producten tussen twee lagen
zeer veerkrachtige stroeve folie, weg
van mogelijk stoot- of schokgevaar. De

Pulles & Hanique is toeleverancier van
precisie componenten uit glas en tech-
nisch keramiek voor de high-tech
industrie.
Componenten en instrumenten uit
technisch glas, kwartsglas en tech-
nisch keramiek; w.o. Macor en
Zerodur.
Ons machinepark is uitgerust met een
tiental CNC bewerkingscentra waar op
micro-en nanonivo met gediaman-
teerde gereedschappen glas en
keramiek wordt geslepen.
Producten voor apparatenbouwers in
de halfgeleidertechniek, laser- en bio-
medische industrie en opto-electroni-
ca.

Thermische bewerking van technisch
glas en kwartsglas is een tweede
hoofdactiviteit van Pulles & Hanique.
Glastechnici en meester-glasinstru-
mentmakers vervaardigen instrumen-
ten voor de chemische en petrochemi-
sche industrie.Tevens worden kwarts-
glas halfproducten vervaardigd voor
de verlichtingsindustrie.

PULLES & HANIQUE BV
De Run 4305, 5503 LP  VELDHOVEN
Contactpersoon: de heer E. Hanique
Telefoon: 040-2530700
info@pulleshanique.com
www.pulleshanique.com

Promis-Electro-Optics is een frisse
innovatieve handelsonderneming,
gespecialiseerd in contactloos
detecteren van licht, kleur, positie (tot
nano gebied) en Ioniserende straling
met de nadruk op kennis, kwaliteit en
support. Op de Precisiebeurs gaan wij
graag met u in gesprek over:
Licht- en (nano) positiedetectie:
* Silicium, Germanium detectoren 
* Absoluut kleur 
* Positie, PSD 
* lage lichtniveaus PMT 
Specialist in UV-VIS-IR
Met bekende merknamen als:
* Sitek 
* Photonis 
* Centronic 
* SAIC 
* C-Vis 
* Germanium Power Devices 
* On-Trak 
* Mazet - Jencolour 
* Fluke Biomedical (RMS) 

PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV
Postbus 194, 6600 AD  WIJCHEN
Contactpersoon: de heer E. de Kler
Telefoon: 024-6488688
info@gotopeo.com
www.promis-electro-optics.com

PULLES & HANIQUE BV 150

PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV 91

PROKONPACK NEDERLAND BV 110

Korrvu® fixeerverpakking houdt een
product stevig opgesloten binnen een
speciaal ontwikkeld raamwerk.
Bezoek onze stand 110

PROKONPACK NEDERLAND BV
Postbus 8732, 5605 LS  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer B. Beckmann
Telefoon: 040-2919393
ben@prokonpack.nl
www.prokonpack.nl



N r . 5   2 0 0 6 56

Bedrijfsprofielen

Reith Laser b.v. is al ruim 17 jaar dé
toeleverancier van laserbewerkte pro-
ducten.
Wij zijn in staat, door gebruik te
maken van geautomatiseerde produc-
tieprocessen, naast enkel stuks, grote
series in productie te nemen.
Onze producten hebben hun weg
gevonden over de gehele wereld ..…
en zelfs daarbuiten.
Door ons uitgebreide en moderne
machinepark kunnen wij u een grote
diversiteit aan laserbewerkingstech-
nieken bieden:
• Laser- (micro-) snijden
• Laserboren

• Laserlassen
• Lasergraveren
Diverse gerenommeerde bedrijven o.a.
in de fijnmechanische industrie, medi-
sche industrie, lucht- en ruimtevaart
en automotive behoren tot onze afne-
mers.

REITH LASER TECHNOLOGIE BV
Lindenhoutseweg 38, 
6545 AJ  NIJMEGEN
Contactpersoon:
de heer Ir. J.Th.M. Reith
Telefoon: 024-3787564
j.reith@reithlaser.nl
www.reithlaser.nl

Quest Innovations is een hightech
bedrijf gespecialiseerd in vision tech-
nologie. Wij ontwikkelen en produce-
ren hiervoor eigen camera systemen
voor de machinebouw en ontwerpen
zelf de computer chips en bijbehoren-
de software om de gehele machine te

besturen. In samenwerking met onze
partners; machinebouwers en diverse
specialisten op verschillende precisie

vakgebieden zoals optica, laser tech-
nologie en high precision motion con-
trol, ontwikkelen we totale “state of the
art machine” concepten. We zullen
binnenkort de beschikking hebben
over een eigen professioneel laborato-
rium, waarin we haalbaarheidsonder-
zoeken zullen verrichten voor nieuwe
productie principes en processen.
Hierdoor hebben we de mogelijkheid
om de laatste ontwikkelingen uit te
testen alvorens dit in een machine in
te bouwen.

QUEST INNOVATIONS BV
Postbus 22, 
1770 AA  WIERINGERWERF
Contactpersoon:
de heer Ing. R.J.C. Meester
Telefoon: 0227-604046
rme@quest-innovations.com
www.quest-innovations.com

QUEST INNOVATIONS BV 54

REITH LASER TECHNOLOGIE BV 108

RELIANCE PRECISION 
MECHATRONICS LLP. 105

Reliance Precision Mechatronics LLP,
een zusterbedrijf van Reliance
Precision Limited is in 2005 in het
leven geroepen als de distributietak
van het bedrijf. Naast de distributie
van de reeds bestaande reeks stan-
daard componenten van Reliance
ontwerpt en ontwikkelt het bedrijf op
de markt gerichte geheel integreer-
bare mechatronische bouwgroepen.
Op de Precisiebeurs zal RP
Mechatronics een scala aan stan-
daard mechanische producten laten
zien, waaronder lineaire geleidingen,
tandheugels, tandheugelpositioneer-
systemen, koppelingen en lineaire
miniatuuraandrijvingen. Tevens zijn wij
erg enthousiast over onze geïnte-
greerde vector drive servosystemen
die een driver, encoder en
krachtregelaar combineren in één
systeem.

RELIANCE PRECISION 
MECHATRONICS LLP.
Klaroenring 217, 
4876 ZE  ETTEN-LEUR
Contactpersoon:
mevrouw Odette Bosmans
Telefoon: 076-5040790
os@rpmechatronics.co.uk
www.reliance.co.uk
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Rotero Holland bv is onderdeel van de
Rotero Group of Companies, een
holding met 35 medewerkers en ves-
tigingen in Nederland en België.
Rotero Holland bv bestaat uit de busi-
ness units aandrijftechniek, ventilatie
en elektromechanische componenten.
Het leveringspakket van de business
unit aandrijftechniek bevat o.a. de vol-
gende productlijnen:
• Lineaire motoren en “sub-micron

positioneersystemen” van Aerotech
Inc – Pittsburgh (USA)

• Stappenmotoren, kleine AC en DC-
motoren en miniatuursledes van
Oriëntal Motor (Japan) 

• Lineaire stappenmotoren van
Haydon Switch Instruments (USA)

• Cyclodiale reductiekasten van
Spinea

Getoond zullen worden:
• Zeer nauwkeurige x-y luchtgelagerde

“masking stage”
• Nieuwe miniatuur slede met inge-

bouwde 5-fase stappenmotor 
• Spelingsvrije reductiekasten 

ROTERO HOLLAND BV
Pompmolenlaan 21, 
3447 GK  WOERDEN
Contactpersoon:
de heer Sander Slagter
Telefoon: 0348-495150
sslagter@rotero.com
www.rotero.com
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De Rofin-groep is wereldwijd actief en
sinds meer dan 30 jaar een
vooraanstaande leverancier van indus-
triële laser-bronnen en -systemen voor
Macro-, Micro- en Marking.-toepassin-
gen.

Voor precisie toepassingen zijn de vol-
gende laserbewerkingen het meest
interessant: Laser-(fijn)snijden, Laser-
boren, Laser-lassen, Laser-micro gra-
veren/structuren.

Getoond wordt de StarWeld Select.
Met dit systeem kan op een zeer
accurate wijze m.b.v. CNC gelast wor-
den. De translatietafels zijn over een
lengte van 180 x 220 x 200 mm.
(XxYxZ) volledig programmeerbaar
met een nauwkeurigheid van +/- 10
micron. Het gepulste laservermogen
van 120 Watt / 12 kW-peak / 120
Joules. Diameter van de spot is te va-
riëren van 50 micron.
De nieuwe en zeer compacte
StarWald 90 met 3 fibres en energy
sharing zal eveneens worden voorge-
steld.

ROFIN-BAASEL BENELUX BV
Edisonweg 52, 
2952 AD  ALBLASSERDAM
Contactpersoon: de heer Hans Matser
Telefoon: 078-6931037
info@rofin-baasel.nl
www.rofin.com

RENISHAW BENELUX BV
De Lind 21, 4841 KC  PRINSENBEEK
Contactpersoon:
de heer Ir. P.P.C. Reinders Folmer
Telefoon: 076-5431100
philippe.reindersfolmer@renishaw.com
www.renishaw.nl

ROFIN-BAASEL BENELUX BV 27

RENISHAW BENELUX BV 146

ROTERO HOLLAND BV 5
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Lijmresidus in de schaduw van koper-
banen harden na enige tijd spontaan
verder uit met omgevingsvocht.

SADECHAF UV
Campus Blairon 30, 
B 2300  TURNHOUT
Contactpersoon:
de heer Jos De Groote
Telefoon: 0032-14411119
info@sadechaf.be
www.sadechaf.be

Sadechaf UV is specialist in technisch
ultraviolet en infrarood en levert lijmen,

lampen en systemen. Toepassingen
zijn verlijmingen van precisie-, elek-
tronica-, medische- en kunststof-
onderdelen.
Tijdens de Precisiebeurs 2006 tonen
wij u de nieuwste ontwikkeling op het
gebied van UV uithardende lijmen: de
dual cure UV lijm voor RFID tags.
Deze UVAPLUS 8113 is na belichting
met ultraviolet binnen 0,5 seconde uit-
gehard maar in de schaduwzones
gaat de uitharding spontaan verder. Is
het IC correct gepositioneerd, dan kan
de lijm door het label belicht worden.

Schaeffler Nederland B.V. is, als
onderdeel van de wereldwijd operende
Schaeffler KG (LuK, INA en FAG),
gespecialiseerd in wentellager- en
lineairtechniek en maintenance servi-
ces. Schaeffler behoort met haar
activiteiten tot de meest
vooraanstaande leveranciers van pro-
ducten en diensten voor alle
voorkomende aandrijftoepassingen in
de Nederlandse industrie.
Op stand 113 tonen wij u weer de
laatste ontwikkelingen:
>IDAM (INA Drives & Mechatronics) -

direct drives voor lineaire- en
rotatieve bewegingen en de nieuwste
generatie precisie lineairmotoren

SADECHAF UV 34

SCHAEFFLER NEDERLAND BV 113

Schaefer Technologie GmbH repre-
sents various well acknowledged over-
seas and European manufacturers on
an exclusive basis. Our strength is the
consulting, marketing and service of
sophisticated technical equipment.
Our main focus rests on surface topo-
graphy and dynamic measurement
techniques like Atomic Force
Microscopy for industrial quality control
and for demanding research purposes,
Interference Microscopy for characteri-
sation of microdevices such as MEMS,
MOEMS and InfiniteFocus Microscopy

for surface inspection and analysis in
laboratory and near production envi-

SCHAEFER TECHNOLOGIE GmbH 18

ronment. We also offer an universal
platform for comprehensive nano and
micro mechanical test of thin films and
nano-structured materials.

SCHAEFER TECHNOLOGIE GmbH
Moerfelder Landstrasse 33, 
D 63225  LANGEN
Contactpersoon: Mr. dr. Marcus Weth
Telefoon: 0049-6103300980
info@schaefer-tec.com
www.schaefer-tec.com

>INA Lineairtechniek - miniatuurgelei-
dingen en roestbestendige lineair-
geleidingen (met name t.b.v. toepas-
sing in de voedingsmiddelen- en ver-
pakkingsindustrie)

>Barden (onderdeel van FAG) pre-
cisielagers.

SCHAEFFLER NEDERLAND BV
Postbus 50, 3770 AB  BARNEVELD
Contactpersoon: de heer F. Kroes
Telefoon: 0342-403028
f.kroes@schaeffler.nl
www.schaeffler.nl

Hoge nauwkeurigheid en gelijkmatige loop:

detail van een manipulator voor een röntgen-

meetmachine
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Schneeberger ontwikkelt en pro-
duceert lineaire geleiders, geleide-sys-
temen en complete “turn-key” positio-

Bijna zestig jaar is machinefabriek
Schut PrecisionParts te Alblasserdam
door vakkennis en een allround-
instelling succesvol. Met alle
verspanende bewerkingen (CNC-
draaien, CNC-frezen, CNC-slijpen en
langgatboren, etc.) onder een dak.
Specialisme van Schut PrecisionParts
is enkelstuks en middelgroot seriewerk
van hoogwaardige machineonderdelen
ten behoeve van de machine en appa-
ratenbouw met een hoge kwaliteit.
Een solide basis vormt een brede
klantengroep uit branches zoals open-
baarvervoer, halfgeleider, chemie,
medische industrie, levensmiddelen,
automobielindustrie, tuinbouw en
machinebouw.
De recent vernieuwde geklimatiseerde
meetkamer en assemblageruimte
passen bij de hoge eisen en extra
activiteiten voor deze klantengroep.
“Beter door inzicht” en “waar betrouw-
baarheid en precisie samengaan” zijn
de slogans waarmee Schut
PrecisionParts zich profileert.

SCHUT PRECISIONPARTS BV
Postbus 71, 
2950 AB  ALBLASSERDAM
Contactpersoon: de heer E. van Gijn
Telefoon: 078-6915666
erik@schutprecisionparts.nl
www.schutprecisionparts.nl

SCHNEEBERGER GMBH 30

neersystemen/stages voor de high-
tech markt over de hele wereld.
Dit voor diverse marktsegmenten en
toepassingen in “reguliere” omgeving,
clean-room en vacuüm toepassingen
waar de µm en nanometer nauwkeu-
righeid gevraagd wordt.

SCHNEEBERGER GMBH
Beekerweg 65, 
6235 CB  ULESTRATEN
Contactpersoon: de heer M. Bastings
Telefoon: 043-3654532
mbastings@schneeberger.com
www.schneeberger.com

SCHUT GEOMETRISCHE MEETTECHNIEK BV 6

Schut Geometrische Meettechniek is
al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in
de ontwikkeling, productie en verkoop
van precisie meetinstrumenten en
-systemen. Betrouwbare service en
doelgericht technisch advies, conform
ISO 9001-2000, en een uitgebreide

catalogus.
Eigen producten zijn de 3D CNC
meetmachines DeMeet (video- en
multi-sensor uitvoering), DF produ-
ctopspansysteem, Approve SPC-soft-
ware en interfaces. Hiernaast levert
Schut een up-to-date assortiment

meetinstrumenten van de
bekende merken en een
Economy Line.
Op de Precisiebeurs zullen
de nieuwe generatie multi-
sensor software en de ont-
wikkelingen in de optiek
van de DeMeet meetma-
chines worden getoond.
DeMeet garandeert zeer
nauwkeurige metingen
voor kwaliteitscontrole op
een hoog niveau.

SCHUT GEOMETRISCHE
MEETTECHNIEK BV
Postbus 5225, 
9700 GE  GRONINGEN
Contactpersoon:
de heer R.J. von Hebel
Telefoon: 050-5877877
r.j.vonhebel@schut.com
www.schut.com

SCHUT PRECISIONPARTS BV 32
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goede en langdurige samenwerking
waarbij u het gevoel moet hebben dat
wij voor u klaar staan in alle facetten
van een goede dienstverlening.

SENANG OPTICAL & MATERIAL
SOLUTIONS
Prinses Beatrixlaan 22, 4001 AH  TIEL
Contactpersoon:
de heer Roy Maidman
Telefoon: 0344-610020
info@senangoms.nl
www.senangoms.nl

SEDECO VISION COMPONENTS BV
Rendementsweg 2N, 
3641 SK  MIJDRECHT
Contactpersoon:
mevrouw M. de Graaff
Telefoon: 0297-241717
martine@sedeco.nl
www.sedeco.nl

Senang Optical & Material Solutions
is, als partner van Carl Zeiss, gespe-
cialiseerd in de verkoop van hoog-

waardige materiaalmicroscopen bin-
nen Nederland.
De microscopen van Carl Zeiss met 
’s werelds beste optiek en hun vooruit-
strevende technologie, zijn in staat om
uw materiaalonderzoek optimaal in
beeld te brengen.
Of het nu gaat om complexe analyses
of routinematige handelingen, voor
iedere applicatie streven wij steeds
naar een configuratie afgestemd op
uw wensen.
Onze ambitie is te komen tot een

SENANG OPTICAL & MATERIAL SOLUTIONS 92

SENSOR PARTNERS 49

SEDECO VISION 
COMPONENTS BV 50

product pakket. Op de Precisiebeurs
2006 toont Sen-tecH lengte meetsys-
temen, customized assemblies en
andere sensoroplossingen. Bovendien
voorzien wij u graag van informatie
over eventuele sensoroplossingen.

SEN-TECH SENSOR 
TECHNNOLOGY BV
Postbus 21, 5250 AA  VLIJMEN
Contactpersoon:
de heer M. Leeggangers
Telefoon: 073-5183121
marco.leeggangers@sentech.nl
www.sentech.nl

SEN-TECH SENSOR TECHNNOLOGY BV 123

Sen-tecH Sensor Technology BV is
gespecialiseerd in sensortechnologie,
o.a. ultrasoon sensoren, precisie meet-
apparatuur, benaderingsschakelaars

en fotocellen. Daarnaast produceert
men kunststof- en glasfibers op maat,
en heeft men de mogelijkheid senso-
ren cleanroom verpakt en volledig

geconfectio-
neerd aan te
leveren. In de
mechatronica
wordt het pre-
cisie detecte-
ren steeds
belangrijker.
Sen-tecH
denkt mee in
uw ontwikke-
lingstraject, en
heeft daarvoor
de kennis en
een compleet

Sensor Partners BV: uw partner in
sensoren
Sensor Partners BV is een innovatieve
middelgrote onderneming op het
gebied van kwaliteitscontrole en tech-
nische procesbewaking.
Sensortechniek kent vele toepassin-
gen, variërend van etiketcontrole op
producten, denk aan datum- en bar-

codecontrole, tot aan vochtmeting,
niveaucontrole et cetera.
Het is van groot belang dat deze sen-
soren de metingen nauwkeurig en
betrouwbaar verrichten, daarom zullen
wij op de Precisiebeurs onze nauw-
keurigste sensoren en vision syste-
men demonstreren. Met de modernste
technieken kunnen wij uw detectiepro-
bleem op een juiste en professionele
manier oplossen.

SENSOR PARTNERS
Postbus 270, 5150 AG  DRUNEN
Contactpersoon:
de heer Ing. D. de Gouw

Telefoon: 0416-378239
vision@sensor.nl
www.sensor.nl
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IOP Precisietechnologie:
Binnen het IOP Precisietechnologie
lopen er meerdere onderzoeksprojec-
ten. In het najaar van 2006 zijn/zullen
opnieuw 6 nieuwe onderzoeksprojec-
ten starten. Onderzoeksprojecten wor-
den door universiteiten en onder-
zoeksinstellingen uitgevoerd. Bedrijven
kunnen actief participeren in begelei-
dingscommissies van deze projecten.
Daarnaast organiseert het IOP jaar-

SGM MACHINE TECHNOLOGY BV
Pompmolenlaan 1, 
3447 GK  WOERDEN
Contactpersoon:
mevrouw Diny Wijnmaalen
Telefoon: 0348-416541
diny.wijnmaalen@sgm.info
www.sgm.info
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lijks een evenement rondom de projec-
ten. Meer informatie is te vinden via
www.iop.nl

SENTERNOVEM IOP PRECISIE-
TECHNOLOGIE
Postbus 93144, 2509 AC  DEN HAAG
Contactpersoon: de heer E. Schipper
Telefoon: 070-3735630
e.schipper@senternovem.nl
www.senternovem.nl

Vision in precision
Kennisontwikkeling op het gebied van
digitale beeldverwerking
Het IOP Beeldverwerking stimuleert
de ontwikkeling van nieuwe kennis en

creëert netwerken tussen bedrijven en
kennisinstellingen.

SENTERNOVEM IOP BEELD-
VERWERKING
Postbus 93144, 2509 AC  DEN HAAG
Contactpersoon:
de heer ir. H.J.W. Reus
Telefoon: 070-3735371
h.reus@senternovem.nl
www.senternovem.nl/beeldverwerking

SENTERNOVEM IOP BEELDVERWERKING 56 SENTERNOVEM IOP PHOTONIC
DEVICES 96

SENTERNOVEM IOP PRECISIETECHNOLOGIE 96

Fotonica is één van de sleuteltech-
nologieën voor het innovatievermo-
gen van onze economie. Het
Innovatiegerichte
OnderzoeksProgramma (IOP)
Photonic Devices wil investeren in
het veld fotonica en photonic devices
in het bijzonder, en de samenwerking
tussen onderzoekswereld en het
bedrijfsleven intensiveren. Dit IOP
wordt gezamenlijk uitgevoerd door
SenterNovem en STW. De twee
thema’s binnen dit IOP zijn:
Ontwikkeling van geavanceerde licht-
bronnen & detectiesystemen en
Applicaties van photonic devices in
‘health & medicine’.
Binnen de nieuwe IOP-TTI regeling
komen zowel kennisinstellingen en
bedrijven in aanmerking voor subsi-
die. Een IOP project biedt bedrijven
de mogelijkheid om direct contact te
hebben met wetenschappers en
andere bedrijfsonderzoekers.
Deelname aan een IOP levert nieuwe
persoonlijke netwerken op en inzicht
in de bestaande onderzoekscapaci-
teiten in Nederland.

SENTERNOVEM IOP PHOTONIC
DEVICES
Postbus 93144, 2509 AC  DEN HAAG
Contactpersoon:
mevrouw dr. ir. L. Doeswijk
Telefoon: 070-3735810
l.doeswijk@senternovem.nl
www.senternovem.nl/iop_
photonicdevices

SGM MACHINE TECHNOLOGY BV 14

SIMAC MASIC & TSS BV 57

SIMAC MASIC & TSS BV
Postbus 19, 5500 AA  VELDHOVEN
Contactpersoon: de heer E. Hoving
Telefoon: 040-2582879
erik.hoving@simacmasic.nl
www.simacmasic.com

Leverancier van fijnmechanische
gereedschapswerktuigen, werktuigma-
chines, machines voor de draad- en
kabelindustrie, band- en plaatverwer-
kende machines, machines voor de
betonstaalindustrie en automatise-
ringsoplossingen. Dit alles onder-
steund door een goed opgeleid ser-
viceapparaat.
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Mechatronics is a business platform
from SKF specialised in manufacturing
and sales of a wide range of high pre-
cision components, units and systems
for linear movements, providing solu-
tions for guiding, driving, actuation and
positioning. SKF Linear Motion provi-
des products and assistance through a
specialised sales companies network
all around the world, in order to be
always close to customers, supporting
them in their everyday needs and
making Linear Motion’s technology

totally meet their requests for any
application use.

SKF MULTITEC BENELUX BV
Kelvinbaan 16, 
3439 MT  NIEUWEGEIN
Contactpersoon: de heer Hans
Brentjes
Telefoon: 030-6029029
multitec_benelux@skf.com
www.linearmotion.skf.com

SKF MULTITEC BENELUX BV 168

STAMHUIS LINEAIRTECHNIEK BV 94

Stichting Applied Piëzo is een groep
van samenwerkende industriële be-
drijven met aanvullende expertise op
het gebied van piëzo technologie.
Samen bieden zij “one stop shopping”
voor piëzo applicaties. Applied Piëzo
maakt op deze manier het gebruik van
piëzo technologie voor de industrie
toegankelijk. Wij kunnen u helpen de
voordelen van piëzo technologie te
evalueren en te gebruiken. Wij bieden
ondersteuning van idee tot en met pro-
ductie. Er is een goede relatie met uni-
versiteiten en diverse (inter-)nationale

organisaties die actief zijn op het
gebied van piëzo technologie.
Applied Piëzo heeft als doelstellingen
om met haar leden samen nieuwe pro-
jecten te definiëren en uit te voeren,

MOGEN WIJ EVEN UW AANDACHT
VRAGEN??
Bent u dagelijks op zoek naar de juiste
Lineairtechniek componenten? Is het
toepassen van bewegingen in machine-
en transportsystemen uw vak?
Wij kennen uw beweging!
Professionele Lineairtechniek is ons vak!
Op 29 en 30 november 2006 staat
STAMHUIS Lineairtechniek op de 
PRECISIEBEURS 2006 in Veldhoven
voor u klaar.

U kent ons van ons zeer brede leve-
ringsprogramma, maar dit jaar laten wij
u graag in de diepte kennismaken met
het totale programma van HIWIN
Lineairtechnologie.
Onze complete stand staat in het teken
van de hoognauwkeurige linearproduc-
ten van Hiwin.
HIWIN levert niet alleen technisch, maar
ook economisch voordeel in de vele
toepassingen in algemene machine-
bouw en de hoognauwkeurige handling 
U kunt het volgende van ons verwach-
ten:
Ons economisch programma HIWIN
profielrailgeleidingen met het 4-rijig
kogelomloopsysteem bouwgrootte 15
t/m 65 mm.
Het unieke Hiwin E2 nasmeersysteem
met vele praktische en economische
voordelen.

KK-stages, kogelspindels en gelei-
dingsysteem compleet samengebouwd.
Hoge levensduur.
Lineairmotor-systemen, Servo-torque-
draaitafels.
Natuurlijk ontbreken de kogelomloop-
spindels en miniatuurgeleidingen in
RVS-uitvoering niet.
Voldoende reden denken wij, om u spe-
ciaal uit te nodigen voor een bezoek
aan onze stand.
Voor een eerste indruk bent u al wel-
kom op onze geheel vernieuwde site
www.stamhuislineair.nl

STAMHUIS LINEAIRTECHNIEK BV
Postbus 84, 7390 AB  TWELLO
Contactpersoon: de heer A. Stamhuis
Telefoon: 0571-272010
info@stamhuislineair.nl
www.stamhuislineair.nl

STICHTING APPLIED PIËZO 70+71

piëzo technologie te promoten, kennis-
ontwikkeling en innovatie te bevorde-
ren en een netwerk te bieden waarbin-
nen kennis, kunde en producten uitge-
wisseld worden.

STICHTING APPLIED PIËZO
Postbus 42, 1520 AA  ZAANSTAD
info@applied-piezo.com
www.applied-piezo.com
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TECHNODIAMANT ALMERE BV
Postbus 1204, 1300 BE  ALMERE
Contactpersoon: de heer G.C. Muller
Telefoon: 036-5343044
muller@technodiamant.nl
www.technodiamant.nl
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Real-time, 3D optical profiling met
nanometer resolutie.
ST Instruments is een dynamisch
bedrijf gespecialiseerd in de verkoop
en service van hoogwaardige instru-
menten voor oppervlakte analyse en
nanotechnologie met totaaloplossin-
gen voor: SPM/AFM, optische profilo-
metrie, stylus profilometrie, materiaal
karakterisatie en oppervlakte analyse.
Onlangs heeft ST Instruments haar
portfolio uitgebreid met de DHM 1000-
serie, een nieuwe generatie 3D opti-
sche profilers voor real-time metingen.
Dankzij de snelle en dynamische
metingen, nanometer verticale resolu-
tie, krachtige software, robuustheid en

gebruiksgemak is DHM dé ultieme
oplossing voor non-contact profiling in
R&D en kwaliteitscontrole.

Stichting Photonics Cluster Netherlands
(PCN)
Fotonica is het vakgebied dat zich
bezighoudt met licht en al zijn
toepassingen. Fotonica integreert alle
technologie die met licht te maken
heeft, zoals lasers, glasvezels, optische
sensoren, optische meettechnieken en
micro-optiek. Vanuit het brede vakge-
bied Fotonica liggen er veel nieuwe
kansen voor de precisietechnologie. Bij
veel Nederlandse bedrijven ontbreekt
het echter aan kennis en inzicht in de

toepassingsmogelijkheden. De stichting
PCN, een initiatief van de Nederlandse
Vereniging voor Fotonica, heeft als doel
deze kenniskloof te overbruggen.
In het kader van het IOP Photonic
Devices werkt het PCN nauw samen
met SenterNovem en Mikrocentrum.

STICHTING PHOTONICS CLUSTER
NETHERLANDS
Prins Bernhardstraat 64, 2396 GN
KOUDEKERK A/D RIJN
Contactpersoon:
de heer Guus Taminiau
Telefoon: 071-3415282
info@photonicscluster-nl.org
www.photonicscluster-nl.org

STICHTING PHOTONICS CLUSTER NETHERLANDS 96

ST INSTRUMENTS BV 106

TECHNODIAMANT ALMERE BV35

en spiegels van Silicium en Germanium.
Uiteraard is Sumipro gecertificeerd vol-
gens EN-ISO 9001:2000 en EN-ISO
13485:2000.

SUMIPRO SUBMICRON LATHING BV
Bedrijvenpark Twente 323, 
7602 KL  ALMELO
Contactpersoon:
mevrouw Karin Nederhoff
Telefoon: 0546-815141
info@sumipro.nl
www.sumipro.nl

STEEN METROLOGY SYSTEMS SA
Rue T. Gerkens 74, 
B 4052  CHAUDFONTAINE
Contactpersoon:
de heer R. Steenacker
Telefoon: 0032-43687080
roger.steenacker@smsbenelux.be
www.smsbenelux.be

STEEN METROLOGY 
SYSTEMS SA 11

Sumipro is een bedrijf dat gespe-
cialiseerd is in het produceren en
ontwikkelen van geavanceerde optische
componenten met behulp van de submi-
cron-technologie voor zowel technische
als humane optiek.
Als producten kunnen genoemd wor-
den: IR- optiek, UV-optiek en humane
optiek (contact-lenzen en intra-oculaire
lenzen). Sumipro heeft zich de laatste
jaren gespecialiseerd in de productie
van optische producten in nonferro-
metalen zoals koper- en zinkverbindin-

gen, nikkel en electroless nikkel
alsmede in een groot aantal kunststof-
fen. Daarnaast heeft het bedrijf al veel
ervaring in het vervaardigen van lenzen

SYSTENCE GROUP 101

SYSTENCE GROUP
Bijsterhuizen 2012, 6604 LJ  WIJCHEN
Contactpersoon:
de heer H. van Nunen
Telefoon: 024-3521701
henk.van.nunen@systence.nl
www.systence.nl

SUMIPRO SUBMICRON LATHING BV 103

ST INSTRUMENTS BV
Postbus 12, 3360 AA  SLIEDRECHT
Contactpersoon: de heer J. de Bruin
Telefoon: 0184-640000
info@stinstruments.com
www.stinstruments.com
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Technobis Mechatronics is
gespecialiseerd in de
ontwikkeling en de produc-
tie van high tech modules
en apparaten van idee tot
serieproduct.
Technobis Mechatronics is
een productontwikkelaar
met als kerntechnologie
een combinatie van pre-
cisie mechanica, motion
control, lasertechniek en
optica en opereert binnen
een stevig netwerk van
specialistische bedrijven en
kennisinstituten.

TCPM 48 TECHNOBIS OPTRONICS BV 115

TECHNOBIS MECHATRONICS BV 171

Technobis Optronics is gespecialiseerd
in de ontwikkeling van high tech modu-
les en apparaten van idee tot
serieproduct.
Technobis Optronics is een product-
ontwikkelaar met als kerntechnologie
fotonica en opereert binnen een stevig
netwerk van specialistische bedrijven
en kennisinstituten.
Tijdens de Precisiebeurs 2006 zal
Technobis Optronics het optische
meetsysteem Deminsys tentoonstel-
len. Bij onze stand vindt u bovendien
uitgebreide informatie over dit nieuwe
systeem.

TECHNOBIS OPTRONICS BV
Geesterweg 4b, 1911 NB  UITGEEST
Contactpersoon: mevrouw E. Schipper
Telefoon: 0251-248432
ellen.schipper@technobis.nl
www.technobis.nl

TCPM INGENIEURS & ADVISEURS is
een onafhankelijk bureau met een com-
pleet pakket van technische en organi-
satorische dienstverlening. We zijn
ingericht om industriële bedrijven op
professionele wijze snel, flexibel en
daadkrachtig te ondersteunen

Wij onderscheiden ons door een unieke
combinatie van kennisgebieden.
TCPM biedt oplossingen voor onder
meer:
* professioneel projectmanagement;
* industriële automatisering;
* optimalisatie van productiesystemen;
* flexibel inzetbare technici;
* implementatie van wet- en regelgeving

op het gebied van veiligheid;
* ondersteuning bij de implementatie

van kwaliteitszorgsystemen en veilig-
heidsbeheerssystemen.

De afdeling Engineering heeft een
ruime ervaring in het toepassen van
visionsystemen in de industriële auto-
matisering.

TCPM
Hanzepoort 23a, 
7570 AD  OLDENZAAL
Contactpersoon: de heer ir. B. Slatius
Telefoon: 0541-530431
b.slatius@tcpm.nl
www.tcpm.nl

Tijdens de Precisiebeurs 2006 zal
Technobis Mechatronics verschillende
producten als Piezostage en
Flexarrayer tentoonstellen. Bij onze
stand vindt u bovendien uitgebreide
informatie over al onze projecten.

TECHNOBIS MECHATRONICS BV
Geesterweg 4b, 1911 NB  UITGEEST
Contactpersoon: de heer P.L. Kat
Telefoon: 0251-248432
pim.kat@technobis.nl
www.technobis.nl
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T&M Systems is aanwezig op de
Precisiebeurs op het Vision Paviljoen
stand nr. 51 met de volgende meet en
analyse systemen:
Cyber Technologies Vantage 2D/3D
systeem
Laser scanner om contactloos
automatisch profiel analyses uit te
voeren zoals radius, hoek, ruwheid,
afstand, breedte enz. Met een resolu-
tie tot 10nm.
Modus Camera systeem
Optische inspectie voor toepassingen
zoals verpakkingscontrole, opdruk /
positie toetsenbord, aanwezigheid
mechanische onderdelen enz.

en sofware, zoals toolboxes en block-
sets, die compatibel zijn met The
MathWorks producten. Meer informatie
is te vinden op www.mathworks.nl.
Tijdens de Precisiebeurs zal The
MathWorks een lezing verzorgen, voor
een uitgebreide omschrijving kunt u
terecht op de website van de
Precisiebeurs: www.Precisiebeurs.nl

THE MATHWORKS BV
Postbus 280, 2800 AG  GOUDA
Contactpersoon:
mevrouw Nicole Hellwig
Telefoon: 0182-696700
info@mathworks.nl
www.mathworks.nl
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The MathWorks
The MathWorks is een wereldwijd
toonaangevende leverancier van tech-
nisch-wetenschappelijke software. De
basisproducten MATLAB en Simulink
zijn een industriestandaard voor het
oplossen van technische numerieke
vraagstukken. Rondom deze basispro-
ducten wordt een familie van geïnte-
greerde producten geleverd voor data-
analyse, visualisatie, applicatie-
ontwerp, simulatie, ontwerp en code-
generatie. Daarnaast is er een groot
aantal uitbreidingen beschikbaar voor
diverse applicatiegebieden zoals
beeld- en signaalverwerking, proces-
simulatie en optimalisatie. Meer dan
350 externe bedrijven leveren hard-

De Tegema Group is een multidisci-
plinair ingenieursbureau op het
gebied van productontwikkeling, pro-
ductieautomatisering en bedrijfs-
mechanisatie.

Als ingenieursbureau ontwikkelen wij
naast speciaalmachines en equip-
ment ook fijnmechanische apparatuur
en systemen.
Daarnaast voeren wij als projectenor-
ganisatie zowel totaal- als deelpro-
jecten uit vanaf adviseren, specifi-
ceren en ontwikkelen tot en met
realiseren en implementeren.
Indien projecten bij de klant verricht
moeten worden, kunnen wij capaciteit

TEGEMA GROUP 40

THE MATHWORKS BV 138 TER HOEK VONKEROSIE 
RIJSSEN BV 157

TER HOEK VONKEROSIE 
RIJSSEN BV
Postbus 350, 7460 JA  RIJSSEN
Contactpersoon: de heer G.D. ter Hoek
Telefoon: 0548-540807
gerrit@hoekvonkerosie.nl
www.hoekvonkerosie.nl

TH RIJSWIJK
Lange Kleiweg 80, 
2288 EK  RIJSWIJK
Telefoon: 070-3401500
www.thrijswijk.nl

TETRA GmbH 148

TH RIJSWIJK 120

Phoenix X-ray toepassingen
X-ray inspectie kan op velerlei gebied
worden toegepast t.b.v. NDT (Non

Destructive Testing), zoals ingegoten
sensoren, inspectie van o.a. nippels,
connectoren, krimpverbindingen, giet-
producten alsmede CAD controle van
mechanische onderdelen enz.

T&M SYSTEMS BV
Centaurusweg 148b, 
5015 TA  TILBURG
Contactpersoon: de heer Jan Snijders
Telefoon: 013-4639540
j.snijders@tmsystems.nl
www.tmsystems.nl

T&M SYSTEMS BV 51

leveren met de specifieke kennis en
kunde.

TEGEMA GROUP
Science Park 5080, 5692 EA  SON
Contactpersoon:
de heer F. van Stiphout
Telefoon: 040-2677677
fvstiphout@tegema.nl
www.tegema.nl
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TRUMPF is wereldmarktleider op het
gebied van lasers en lasersystemen
voor wat betreft industriële toepassin-
gen.
Het productenpakket omvat Nd:YAG –
lasers, hoogvermogen CO2 – lasers,
markeerlasers alsook 2- en 3D laser-
systemen.
Nieuw op de beurs is de TL-Q laser.
Een Q-switch laser met pulstijden in
het nanosecondenbereik.
In de microtechniek spelen thermische
invloeden een bijzondere rol. De com-
ponenten worden steeds kleiner, ter-
wijl de eisen ten aanzien van

Bedrijfsprofielen

haafd. De kerntechnologieën hierbij
zijn uitlijning en stabiliteit tot op sub-
nanometerniveau in combinatie met
kennis van mechatronica, tribologie,
materialenkunde, dynamica en ont-
werpprincipes voor precisiemechani-
ca.

TNO INDUSTRIE EN TECHNIEK
Postbus 155, 2600 AD  DELFT
Contactpersoon: de heer V. Heijman
Telefoon: 015-2692137
valentijn.heijman@tno.nl
www.tno.nl

sectoren, met toepassingen voor
apparatuur in de semiconductor indus-
trie, de medische sector, de voedings-
industrie en de ruimtevaart.
TRIOS beschikt over een eigen, goed
uitgeruste werkplaats en onderhoudt
een netwerk van betrouwbare toeleve-
ranciers.

TRIOS PRECISION ENGINEERING
Nijverheidsweg 19, 7161 AA  NEEDE
Contactpersoon: de heer H. Dijkstra
Telefoon: 0545-280130
info@trios.nl
www.trios.nl

Precisiemechanica bij TNO Industrie
en Techniek
TNO Industrie en Techniek zal tijdens
de Precisiebeurs 2006 haar kennis
en expertise op het gebied van preci-
siemechanica demonstreren. Binnen
TNO Industrie en Techniek, business
unit OMI worden opto-mechanische
en mechatronische instrumenten
voor ruimtevaart en lithografieprojec-
ten onderzocht, ontwikkeld en gerea-
liseerd. Bij dit ontwikkelproces heeft
precisiemechanica een belangrijke
ondersteunende functie; een optische
oplossing is kansloos als de vereiste
stabiliteiten en positioneringen niet
kunnen worden gehaald of gehand-

TNO INDUSTRIE EN TECHNIEK 36

TRIOS PRECISION ENGINEERING 157

TRIOS Precision Engineering is een
werktuigbouwkundig ingenieursbureau
voor hoogwaardige productontwikkel-
ing, productinnovatie en machinebouw.
TRIOS is gespecialiseerd in het
ontwikkelen van duurzame, fijnmecha-
nische apparatuur die werkt onder
extreme omstandigheden, zoals hoog
vacuüm en cryogene temperaturen.
Het werken met high-performance
metalen en kunststoffen behoort tot de
kernvaardigheden, evenals transport
en handling onder cleanroom condi-
ties.
Gedurende vele jaren heeft TRIOS
ervaring opgebouwd in verschillende

TRUMPF LASER NEDERLAND 163

nauwkeurigheid steeds verder toene-
men. Kortere pulsen en hoge stabiliteit
van de laser onderscheiden deze
lasers voor micro-applicaties.
Op de beurs tonen wij eveneens de
VMc lasermarkeerinstallatie.

TRUMPF LASER NEDERLAND
Lammertiend 37, 6101 VE  ECHT
Contactpersoon:
de heer R. Verstraeten
Telefoon: 0475-470339
ronald.verstraeten@de.trumpf-
laser.com
www.trumpf-laser.com
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vd Berg Kunststofbewerking is
gespecialiseerd in het bewerken van
kunststof op klantspecificatie.
vd Berg Kunststofbewerking onder-
scheidt zich door een combinatie van
een aantal zaken. Erg belangrijk is
het in een vroegtijdig stadium mee-
denken. Op basis van onze know-
how en ervaring kunnen we bij moei-
lijke vraagstukken altijd een oplos-
sing bieden. Creativiteit is hierbij van
groot belang.
In de uitvoering staan kwaliteit en
nauwkeurigheid van werken bij ons
hoog in het vaandel. Hier doen we op
geen enkele wijze consessies in.
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UNITEK EAPRO
Postbus 164, 5700 AD  HELMOND
Contactpersoon: de heer R. Vermeulen
Telefoon: 0492-597223
robert.vermeulen@unitekeapro.com
www.unitekeapro.com

UNITEK EAPRO is onderdeel van de
Miyachi Unitek Corporation, een
wereldleider en producent op het
gebied van precisie verbindingsappa-
ratuur en -systemen voor de volgende
technieken: weerstandslassen, laser-
lassen, hot-bar bonding & soldering,
precisie doseren en benchtop peri-
pherals zoals soldeeraccesoires en
anti-statische producten.
Ons hoofdkantoor heeft een ultramo-
dern “Technology Center” met de
nieuwste apparatuur voor de ontwikke-
ling van de applicaties van onze klan-

ten. Wij hebben standaard apparatuur
op voorraad voor snelle levering.
Daarnaast kan onze engineering en
productie snel reageren op klantwen-
sen voor specifieke systemen.

UNITEK EAPRO 16

VARIODRIVE AANDRIJF- EN
BESTURINGSTECHNIEK BV 152

VAN DEN BERG KUNSTSTOFBEWERKING BV 122

Verder staat vd Berg Kunst-
stofbewerking voor leverbetrouw-
baarheid. Het nakomen van de
overeengekomen levertijd heeft onze
prioriteit; wij staan voor wat er wordt
afgesproken!

VAN DEN BERG KUNSTSTOF-
BEWERKING BV
Postbus 1671, 5602 BR  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer E.M.B.T. Claassen
Telefoon: 040-2670101
info@vdberg-kunststof.nl
www.vdberg-kunststof.nl

Vacutech is een modern en dynamisch
bedrijf, gespecialiseerd in de fabrikage
van geavanceerde fijnmechanische-,
vacuüm en cryogene apparatuur.
Met name de koppeling van fijnme-
chanica en vacuümtechniek is uniek in
Nederland.
Als toeleverancier nemen wij een
vooraanstaande plaats in door het fa-
briceren van hoogwaardige precisie-
instrumenten en componenten voor
o.a. de wetenschappelijke, industriële
en medische sector.
Vacutech werkt met hooggekwali-
ficeerde vakmensen, die alle facetten
van de instrumentmakerij beheersen,
dit met ondersteuning van moderne

technieken, waaronder computerge-
stuurd frezen, gekwalificeerd lassen en
Helium lektesten.
Enkelstuks apparatuur, prototypes,
kleine series en modificaties van
bestaande apparatuur maken wij exact
volgens opgegeven specificatie, op
tekening of in overleg.

VACUTECH / VACUTECH ASSEMBLY
Postbus 3061, 2280 GB  RIJSWIJK
Contactpersoon:
de heer J. van Westing
Telefoon: 070-3990390
jeroen.van.westing@vacutech.nl
www.vacutech.nl

VACUTECH / VACUTECH ASSEMBLY 28

VARIODRIVE AANDRIJF- EN
BESTURINGSTECHNIEK BV
Postbus 1525, 
3260 BA  OUD-BEIJERLAND
Contactpersoon:
de heer Ing. E.L.P. Hogervorst
Telefoon: 0186-622301
ehogervorst@variodrive.nl
www.variodrive.nl
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VDL Industrial Modules
is een System Supplier.
Dit betekent dat we com-
plete apparaten en mo-
dules leveren voor OEM
klanten. In combinatie
met onze eigen
plaatwerkfabriek, welke
gespecialiseerd is in dun
plaatwerk, leveren wij
een breed scala aan
eindproducten. Ons spe-
cialisme is Frame &
Covering en dit vormt veelal de basis
van de door ons geproduceerde mo-
dules, welke geassembleerd worden in
één van onze montage afdelingen die

variëren van reguliere montage c.q.
contract manufacturing tot cleanroom
montage.
Verder bezit VDL-IM over uitstekende

cost engineerings mogelijkheden en zijn
wij in staat de supply chain optimaal te
organiseren. E.e.a. is terug vinden in de
door ons getoonde producten.
Bezoekt u onze stand om gezamenlijk
onze mogelijkheden voor uw product
te bespreken.

VDL INDUSTRIAL MODULES BV
Daalakkersweg 8, 
5641 JA  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Paul Malcontent
Telefoon: 040-2829922
paul.malcontent@im.vdl.nl
www.vdlgroep.com/en/bedrijven/bedrijf
pag/pagass02.htm

VHE Industrial Automation is gespe-
cialiseerd in aandrijftechniek én be-
sturingstechniek ten behoeve van
industriële automatiseringsprojecten.
Deze projecten worden met name uit-
gevoerd ten behoeve van de
machinebouw (bedrijfsmechanisaties)
en in de procesindustrie.
Daarnaast vertegenwoordigt VHE

diverse gerenommeerde aandrijf- en
besturingscomponenten. De juiste
advisering en dimensionering van
componenten in combinatie met de
mogelijkheid om de complete aandrijf-
en besturingstechnische installatie op
klantenspecificatie te realiseren, is de
grote kracht van VHE.

VHE INDUSTRIAL AUTOMATION BV
Postbus 1309, 5602 BH  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer P. van der Krieken
Telefoon: 040-2508500
paul.vanderkrieken@vhe.nl
www.vhe.nl

VDL INDUSTRIAL MODULES BV 15

VEECO INSTRUMENTS 21

VHE INDUSTRIAL AUTOMATION BV 112

Veeco provides solutions for nanoscale
applications in the worldwide scientific
research, semiconductor, data storage,
and high- brightness-LED/ wireless
markets.
Our Metrology products are used to
measure at the micro- and nanoscale,
and include Digital Instruments Atomic
Force Microscopes, Wyko Optical
Profilers and Dektak Stylus Profilers.
Applications range from nanotechnolo-
gy, biotechnology, tribology to thin films
and MEMS.
Our Process Equipment tools help cre-
ate nanoscale devices and include
MOCVD, ion beam etch and deposition,
physical vapor deposition, molecular
beam epitaxy, metal organic chemical
vapor deposition, precision lapping and
dicing technologies.

Additional information on
Veeco can be found at
http://www.veeco-
europe.com

VEECO INSTRUMENTS
Verlengde Poolseweg 34-
36,
4818 CL  BREDA
Contactpersoon:
de heer Jim Flach
Telefoon: 076-5244850
jflach@veeco.com
www.veeco-europe.com
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VIBA NV: Bekijk de nieuwste meetma-
chine van Mahr!
VIBA NV toont u de meest recente
generatie van hoogst nauwkeurige
vorm meetmachines, genaamd
MarForm MMQ400. De MMQ400 bezit
een groot meetvolume ondanks zijn
compacte afmetingen. De zeer robuus-
te constructie is gecombineerd met de
hoogste nauwkeurigheid, zelfs in
moeilijke omstandigheden, zoals een
productieomgeving. Alle assen zijn
voorzien van een meetsysteem en
kunnen volledig automatisch bestuurd
worden. De uitlijning van het werkstuk
en de bediening van de taster zijn ook

volledig geautomatiseerd. Onbemande
metingen zijn dus eenvoudig te reali-
seren via de nieuwste Marwin Form
software. Enkelstuks metingen zijn
natuurlijk nog altijd mogelijk via de
zeer gebruiksvriendelijke Quick &
Easy modus van deze software!

VIBA NV
Bleiswijkseweg 41, 
2712 PB  ZOETERMEER
Contactpersoon: de heer Erwin Andes
Telefoon: 079-3306700
info@viba.nl
www.viba.nl

W.J. ROELOFS 
MEETINSTRUMENTEN BV
Postbus 475, 3900 AL  VEENENDAAL
Contactpersoon: de heer H. Schuh
Telefoon: 0318-521580
hans@roelofsmeetinstrumenten.nl
www.roelofsmeetinstrumenten.nl
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VIBA NV 43

VISION DYNAMICS MECHAPHYSICS BV 22

VISION LIGHT TECH BV 58

W.J. ROELOFS 
MEETINSTRUMENTEN BV 147

De Vision Dynamics Group is een
groep van innovatieve, pragmatische
ontwerpers, gespecialiseerd in de
(co)ontwikkeling van precisie machi-
nes en producten. De groep bestaat
op dit moment uit ca 35 ontwerpers,
gegroepeerd in 5 business units. Een
van de BU’s is Vision Dynamics
mechaphysics B.V., waarin techni-
sche (contract)research wordt aange-
boden aan de Nederlandse hightech
industrie. In hoog-innovatieve produc-
ten komen veel vakgebieden samen,

zoals mechanica, elektronica, bestu-
ringstechniek, aandrijftechniek,
vacuümtechniek, elekronenoptiek;
kortom Mechafysica!

VISION DYNAMICS 
MECHAPHYSICS BV
Lodewijkstraat 1A, 
5652 AC  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer E. Bos
Telefoon: 040-2484774
ed.bos@visiondynamics.nl
www.visiondynamics.nl

VISION LIGHT TECH BV
Postbus 345, 5400 AH  UDEN
Contactpersoon:
de heer P. van der Velde
Telefoon: 0413-260067
pvdv@vlt.nl
www.vlt.nl
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Machinetechniek, het Produktschap
Tuinbouw en vertegenwoordigers uit de
rozensector is ontwikkeld.

WAGENINGEN-UR GREENVISION
Postbus 174, 6700 AA  WAGENINGEN
Contactpersoon:
de heer T. Timmermans
Telefoon: 0317-478558
greenvision@wur.nl
www.greenvision.wur.nl

WOLTERS METAALTECHNIEK BV 131
WITEC FIJNMECHANISCHE 
TECHNIEK BV
Postbus 25, 9560 AA  TER APEL
Contactpersoon: de heer B.H.J. Winkel
Telefoon: 0599-588010
bernard.winkel@witec.nl
www.witec.nl

WITEC FIJNMECHANISCHE 
TECHNIEK BV 17

Wolters Metaaltechniek BV is gespe-
cialiseerd in de productie van hoog-
waardige fijnmechanische precisie
onderdelen, gereedschappen, mo-
dulebouw en matrijzen. Een team
van vakkundig opgeleide en gemo-
tiveerde medewerkers, in combinatie
met een modern geavanceerd
machinepark, zijn de sleutel om
specifieke afnemersbehoeften te ver-
talen in kwalitatieve producten tegen
een optimale prijs kwaliteits-
verhouding.
Eveneens kunnen wij participeren in

de ontwikkelingsfase van uw produc-
ten, of het aandragen van innovatie-
ve verbeteringen in uw bestaande
producten. Onze bewerkingscentra
zijn gekoppeld aan een extern
CAD/CAM systeem, bestaande uit
Solid Works en Cam Works.

WOLTERS METAALTECHNIEK BV
Edyweg 18, 6956 BB  SPANKEREN
Contactpersoon: de heer F. Wolters
Telefoon: 0313-422537
info@wolters-metaal.nl
www.wolters-metaal.nl

ranciers in de agro- en foodindustrie te
ondersteunen bij technologische innova-
ties op het gebied van beeldverwerking-
en visionsystemen. GreenVision bezit
uitgebreide kennis op het gebied van
systeemintegratie, software en techno-
logie-ontwikkeling en heeft de product-
en proceskennis om innovaties te reali-
seren in samenwerking met de indus-
trie. Daarnaast heeft het een sterk net-
werk met universiteiten, kennisinstellin-
gen en ingenieursbureaus in binnen- en
buitenland. Op de Precisiebeurs 2006
wordt ruim aandacht gegeven aan de
nieuwste innovatie: de rozenkniprobot,
die samen met Jentjens

Wageningen-UR GreenVision, het
expertise centrum voor beeldverwerking
in de agro- en foodindustrie, is opgericht
in 2001 om de producenten en toeleve-

WAGENINGEN-UR GREENVISION 52
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