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TNO Industrie en Techniek

Binnen de Business Unit Advanced Precision and Production Equipment 
(APPE) is precisietechnologie een bekend begrip. Wat te denken van 
een zeer nauwkeurige spectrometer die in het heelal vele jaren onder 
extreme omstandigheden de vervuiling van de lucht in uw achtertuin 
moet blijven zien? Of de nieuwste inspectie- of handlingsystemen voor 
lithografie, waar een stofje van 50 nanometer een onoverkomelijk 
rotsblok vormt. Of de laatste cent kostenreductie in het productieproces 
van een massaproduct, die het verschil betekent tussen uw winst of 
verlies. Dergelijke en nog veel meer vraagstukken lossen wij voor u op 
met een nauwgezetheid die niet alleen sprekend is voor ons vakgebied, 
maar ook voor onze klantgerichtheid.

Het gezicht van...

APPE is vertegenwoordigd op de 

Precisiebeurs 2007 (standnummer 37)

met de volgende kennis- en marktgroepen:

• Space and Science

• Semiconductor Equipment

• Rapid and Precision Manufacturing

• Optics

• Precision Mechanics

Wij hopen u hier te ontmoeten!
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Editorial
Hans Krikhaar, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Precisie
Technologie, blikt vooruit op de Precisiebeurs en vraagt om steun voor
de mondialisering van de Nederlandse precisietechnologie.

Piëzo-technologie druk in beweging
Dankzij de hoge eisen aan onder meer nauwkeurigheid, miniatu-
risering en vacuüm maakt piëzo-technologie een enorme opgang.
Het Smart Mix-programma SMARTPIE (SMART systems based on
integrated PIEzo) gaat nieuwe technologische kennis voor piëzo-
toepassingen in high-tech systemen genereren en in nieuwe 
materiaalcombinaties voorzien.

Revolutionaire elektronenmicroscoop uit
Eindhoven
De hoogste resolutie ooit (0,5 Ångström) in (S)TEM-elektronen-
microscopie-beelden is behaald met een nieuw instrument dat is
ontwikkeld door een samenwerkingsverband van FEI Company in
Eindhoven, laboratoria van het Amerikaanse Department of Energy
en het Duitse CEOS.

Passie en precisie
Jan Gerritsen’s afscheid van de Hogeschool Utrecht
eind augustus stond in het teken van de aansluiting
van het werktuigbouwkundig onderwijs in het HBO op
de state-of-the-art in precisietechniek.

Precisiebeurs 2007

Programmaoverzicht

Wie levert wat
Informatie over bedrijven, onderverdeeld in vakgebieden.

Bedrijfsprofielen

Productcatalogus
Informatie over specifieke producten van een aantal bedrijven die
aan de Precisiebeurs deelnemen.
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Game on

De Veldhovense Koningshof is niet alleen het toneel voor darttoernooien
en politieke partijen. Voor de zevende keer wordt er nu de Precisiebeurs
gehouden. Tweehonderd bedrijven en 2.500 bezoekers vinden elkaar in
hun interesse voor componenten en modules en de integratie ervan tot
high-tech precisie-instrumenten. Met name het gebruik maken van
elkaars competenties en de daaruit voortvloeiende synergie tussen
bedrijfstakken maakt onze Nederlandse cultuur zo geschikt voor de high-
tech equipment-industrie. De Precisiebeurs is uitgegroeid tot het podium
waar deze synergie maximaal kan worden geoogst.

Naast de beurs zelf wil ik nog twee zaken belichten. Ten eerste het lezin-
genprogramma, dat u in deze beursspecial aantreft. Ten tweede de uitrei-
king van prijzen. Het begon met de Rien Koster-prijs, die Rien bij zijn
pensionering mocht ontvangen en die hij nu tweejaarlijks uitreikt aan een
precisietechnoloog met een groot oeuvre. Voor de complementaire jaren
is de ir. A. Davidson-prijs geïntroduceerd, voor de jonge precisietechno-
loog die zo’n vijf jaar werkzaam is en al duidelijk zijn sporen heeft ver-
diend. Deze prijs wordt nu voor de tweede keer uitgereikt. De dochter en
schoonzoon van wijlen de heer Davidson luisterden met hun aanwezig-
heid de eerste uitreiking op.

Op zijn tachtigste verjaardag werd Wim van der Hoek verblijd met de
introductie van een naar hem vernoemde prijs, in eerste instantie voor de
beste afstudeerder op precisietechnologiegebied aan de TU Eindhoven.
Na overleg met onder meer TU/e-hoogleraar Maarten Steinbuch wil de
NVPT helpen deze prijs landelijk uit te dragen. Als alles lukt wordt de
Wim van der Hoek-prijs tijdens de Precisiebeurs uitgereikt aan de beste
precisietechnologische afstudeerder in Nederland.

Nog even iets anders. Ons vakgebied wordt steeds meer mondiaal (en is
dat deels allang). De rol van Nederland in de mondiale precisietechnolo-
gie-arena kan worden uitgebreid. Dat is een economische uitdaging en de
NVPT is daartoe activiteiten aan het ontplooien. Dat is niet gemakkelijk,
want nieuwe netwerken moeten worden opgebouwd. We vragen uw steun
om deze initiatieven uit te bouwen. Het is immers ook in uw belang.

Afgelopen jaar was een goed jaar voor Precisietechnologie Nederland. Ons
vakgebied is en blijft een belangrijke pijler van de Nederlandse kennisin-
dustrie en levert leuke en goede banen op. Laten we zo doorgaan. Game on.

Hans Krikhaar
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Precisie Technologie (NVPT)
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Vorig jaar ging het subsidieprogramma Smart Mix, een
gezamenlijk initiatief van de ministeries van EZ (via
SenterNovem) en OCW (via NWO), van start. Het doel is
op basis van vragen in de markt en maatschappij innovatie
te stimuleren. Daarbij moet de hele kennisketen worden
benut, van fundamenteel en toegepast onderzoek tot en met
preconcurrentiële ontwikkeling (prototypes). Dit voorjaar
werd in de eerste (en tevens laatste?) ronde 100 miljoen
euro subsidie toegekend aan zeven onderzoeksprogram-
ma’s, waaronder SMARTPIE. 

SMARTPIE
Penvoerder van SMARTPIE is de Stichting Applied Piezo.
Applied Piezo werd twee jaar geleden op de Precisiebeurs
opgericht om de toepassing van piëzo-technologie te bevor-
deren. Voorzitter is Jan Peters, tevens programmaleider voor
SMARTPIE en commercieel directeur van mechatronisch
ontwerpbureau Imotec in Hengelo. Leden van het SMART-
PIE-consortium zijn Aemics, C2V, d-Switch, Imotec, Océ
Technologies, TNO en de drie technische universiteiten. Het
totale programmabudget is ruim 12 miljoen euro, waaraan
SmartMix 7 miljoen euro bijdraagt; zie Afbeelding 1. Het
programma loopt eind 2012 af, maar het penvoerderschap
van Applied Piezo zorgt voor een duurzaam karakter van het
onderzoek.

Afbeelding 1.Tijdens het event Kansrijk 2007 van SenterNovem
dit voorjaar in Nieuwegein ontving Applied Piezo-voorzitter Jan
Peters (rechts) een symbolische award voor de 7 miljoen euro
Smart Mix-bijdrage aan het programma SMARTPIE.

Piëzo-technologie
Hoewel piëzo-technologie al vrij lang wordt gebruikt,
neemt de laatste tijd het aantal toepassingen flink toe. Dit
onder impuls van de voortschrijdende miniaturisering in de
techniek. Door het directe piëzo-elektrisch effect zullen
kristallen van bepaalde materialen onder druk een elektri-
sche spanning produceren. Andersom zal een kristal door
het indirecte piëzo-elektrisch effect vervormen als een
elektrische spanning wordt opgelegd. De aldus ontwikkelde

SMART SYSTEMS BASED ON INTEGRATED PIEZO

Piëzo-technologie
druk in beweging

Onder invloed van de hedendaagse technologische eisen aangaande onder meer nauwkeurig-

heid, miniaturisering en vacuüm maakt piëzo-technologie een enorme opgang. Door nieuwe

technologische kennis voor piëzo-toepassingen in high-tech systemen te genereren en in 

nieuwe materiaalcombinaties te voorzien, zal het Smart Mix-programma SMARTPIE (SMART

systems based on integrated PIEzo) de komende jaren bijdragen aan uitbouw van de

Nederlandse positie op piëzo-gebied.



op industriële schaal, of door de combinatie van piëzo- met
polymeertechnologie en verwante productieprocessen. 

Trillingsisolatie
SMARTPIE borduurt voort op het succesvolle IOP
Precisietechnologie-project Smart Disc (zie Afbeelding 2;
en Mikroniek 2005, nummer 4, en 2006, nummer 5) en
onderzoekt zogeheten smart mounts. Deze hybride isolatie-
techniek combineert op een uitgekiende manier actieve
(harde) demping in het primaire trillingspad met passieve
(zachte) isolatie van parasitaire trillingen in de mount. Het
actieve systeem bestaat uit piëzo-actuatoren en -sensoren
en een gecombineerde besturingsstrategie op basis van
multi-input/multi-output (MIMO) feedback en lerende
feedforward. Deze strategie zorgt voor een optimale trade-
off tussen het dempen van interne trillingen en de isolatie
van externe verstoringen. Het onderzoek wordt op de
Universiteit Twente uitgevoerd in een mechatronische
samenwerking tussen de onderzoeksgroepen
Werktuigbouwkundige Automatisering & Mechatronica en
Control Engineering.

Ontwerpregels
Voorts wordt er aan de hand van de door wereldmarktleider
d-Switch geproduceerde touch-operated man-machine
interfaces, zoals piëzo-schakelaars en touch-screens, geke-
ken hoe piëzo-technologie optimaal kan worden ingezet in
(consumenten)producten. Onderzocht wordt onder meer de
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SMART SYSTEMS BASED ON INTEGRATED PIEZO

Applied Piezo is een groep van samenwerkende industriële
bedrijven en universiteiten met aanvullende expertise op het
gebied van piëzo-technologie. Samen bieden zij ‘one-stop
shopping’ voor piëzo-applicaties.Applied Piezo maakt daar-
mee het gebruik van piëzo-technologie voor de industrie toe-
gankelijk en kan ondersteuning bieden van idee tot en met
productie doordat de gehele keten is vertegenwoordigd. Er is
een goede relatie met diverse (inter)nationale organisaties op
het gebied van piëzo-technologie.

Applied Piezo heeft onder het motto ‘We make piezo work
for you’ tot doel om met de leden nieuwe projecten te defi-
niëren en uit te voeren, piëzo-technologie te promoten, ken-
nisontwikkeling en innovatie te bevorderen en een netwerk
te bieden waarbinnen kennis, kunde en producten worden
uitgewisseld.
Op de Precisiebeurs 2007 verzorgt Applied Piezo de Piëzo
Boulevard.

www.applied-piezo.com

Stichting Applied Piezo

kracht kan heel groot zijn, maar de verplaatsing is slechts
gering en bovendien nauwkeurig, snel en relatief goedkoop. 

Daarmee is piëzo-technologie te gebruiken voor sensor-
zowel als actuatortoepassingen in high-tech systemen en in
de machines die deze systemen produceren. Voorbeelden
zijn piëzo-schakelaars, printkoppen en nauwkeurige actu-
atoren en sensoren voor actieve trillingsdemping en positio-
nering. Zo is een mechatronisch hoogstandje met piëzo-
elektrische aansturing een succesfactor voor de scanning
probe microscoop uit collega-SmartMix-programma
NIMIC (zie het vorige nummer van Mikroniek).

Onderzoeksthema’s
Piëzo-technologie sluit dus naadloos aan op het belangrijke
thema van high-tech systemen en materialen. Het SMART-
PIE-onderzoek richt zich dan ook zowel op materiaalaspec-
ten als op toepassingen in high-tech systemen. Zo kunnen
nieuwe materiaalcombinaties worden gerealiseerd door
middel van gepulste laserdepositie van piëzo-elektrische
dunne films in micro electromechanical systems (MEMS)

Afbeelding 2. Piezo Active Lens Mount, ontwikkeld in het kader
van het IOP-project Smart Disc. (Foto: Job van Amerongen)
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optimale plaatsing van ruimtelijk gedistribueerde piëzo-
sensoren en -actuatoren. Daarnaast is er aandacht voor de
reductie van productie- en assemblagekosten door richt-
lijnen te ontwikkelen voor ontwerpen die voldoen aan de
eisen aan prestaties, robuustheid, enzovoort, en die toch
geautomatiseerde productie- en assemblagelijnen mogelijk
maken.

De systeembenadering in dit onderzoek vergt op de piëzo-
technologie toegespitste elektronica (onder meer miniaturi-
sering en ASIC’s) en mechatronica (zoals kinematische ont-
werpregels en geavanceerde besturingstechnieken). Aemics
zorgt voor de bijbehorende elektronica en Imotec, met de
ervaring in huis van de Smart Disc-onderzoekers, werkt in
beide onderzoeken mee voor de eerder genoemde mecha-
tronische hoogstandjes.

De design rules die uit deze en de andere SMARTPIE-
onderzoeken voortkomen, worden vastgelegd in een door
Applied Piezo te ontwikkelen cursus, zodat ontwerpers
deze kunnen toepassen in hun eigen producten en produc-
tieprocessen.

Piëzo-MEMS-technologie
De onderzoeksgroep Inorganic Materials Science van de
Universiteit Twente wil haar kennis op het gebied van
gepulste laserdepositie (PLD) inzetten om dunne lagen
piëzo-materiaal aan te brengen in MEMS-toepassingen; zie
Afbeelding 3. De uitgebreide kennis en ervaring van C2V,
Océ Technologies en de UT-onderzoeksgroep Transducer
Science & Technology op het gebied van MEMS worden
hieraan toegevoegd. Het onderzoek moet niet alleen nieuwe
producten opleveren, maar ook leiden tot een industriële
standaard, procedures en een foundry service, waardoor
ook MKB-bedrijven gebruik kunnen maken van piëzo-
MEMS-technologie. 
Juist de voor SMARTPIE in te zetten lasertechnologie
biedt grote mogelijkheden voor kleinschalige productie van
sensoren en piëzo-systemen met nieuwe functionaliteiten.
De uitdaging ligt hier om deze technologie aan te kunnen
bieden op industriële schaal met een uniforme depositie op
een 4”- of zelfs 6”-wafer.

Piëzo-polymeer-koppeling
De basis voor het piëzo-polymeerproject is een in Delft
door de groep Fundamentals of Advanced Materials ont-
wikkeld en onlangs gepatenteerd concept, waarin bestaande

al dan niet loodvrije keramische piëzo-materialen via een
speciaal vloeibaar kristallijn polymeer worden gekoppeld.
Op deze manier blijven de goede eigenschappen van harde
piëzo’s behouden, terwijl een geweldige sprong voorwaarts
wordt gemaakt in verwerkbaarheid en complexe vorm-
geving met goedkope polymeervormgevingstechnologieën,
zoals spuitgieten. De ontwikkeling geschiedt via materiaal-
kundige optimalisatie aan de TU Delft, proces- en vormge-
vingsoptimalisatie bij de TU Eindhoven, device-optimalisa-
tie bij TNO en device-implementatie bij de SMARTPIE-
bedrijven. Het zwaartepunt zal liggen bij de ontwikkeling
van sensortoepassingen, waarbij het de uitdaging is om de
relatie tussen materiaal, verwerking en gewenste eigen-
schappen te vinden. Lamineer- en rapid manufacturing 
(jetting)-technieken zullen worden ingezet voor sensor-
ontwikkeling.

www.smartmix.nl

Informatie

Afbeelding 3. Een systeem voor gepulste laserdepositie (PLD). De
inzet is een schematische weergave van het PLD-proces: een plas-
ma onstaat door de interactie van een intense laserpuls met een
target; de deeltjes in het plasma vormen op het substraat een
dunne film. (Bron: www.tsst.nl)



EElektronenmicroscopen kunnen worden gebruikt om de
structuur van materialen te bestuderen. Het uitzonderlijk
gedetailleerde beeld van de TEAM-microscoop maakt het
mogelijk om te onderzoeken hoe atomen binden om mate-
rialen te vormen, hoe materialen groeien en hoe ze reage-
ren op verschillende invloeden van buitenaf. 

Mijlpaal
De doorbraak is behaald dankzij de inzet van zowel TEM
(transmissie-elektronenmicroscoop)- als STEM (scanning
TEM)-technieken op één instrument, ontwikkeld door FEI
Company op basis van de Titan S/TEM-technologie. Het
instrument is uitgerust met twee door CEOS ontwikkelde
sferische afwijkingscorrectoren, die de beeldkwaliteit en de
andere mogelijkheden van de microscoop drastisch verbete-
ren. Op de verkregen TEM-beelden zijn details tot 0,5
Ångström te zien. In de STEM-modus zijn zelfs beelden
verkregen die nog gedetailleerder zijn. 

“Dit is een mijlpaal in de ontwikkeling van elektronenmi-
croscopen”, zegt Ulrich Dahmen, leider van het TEAM-
project en directeur van het National Center for Electron
Microscopy (NCEM) van het Lawrence Berkeley National
Laboratory. “TEAM was het eerste grote gezamenlijke pro-
ject op het gebied van microscopie en stelde zichzelf hoge
doelen. We kijken nu uit naar de vertaling van de uitzon-
derlijke prestaties van de TEAM-microscoop in een instru-
ment om atoomstructuren te onderzoeken in de nanowe-
reld.” Don Kania, CEO van FEI Company, vult aan: “De
grenzen van de nanotechnologie worden nog veel verder
opgerekt en FEI stelt zich dan ook ten doel om voortdurend
doorbraken te bereiken in de moeilijkste vraagstukken op
het gebied van beeldvorming en analyse.” 
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REVOLUTIONAIRE ELEKTRONENMICROSCOOP UIT EINDHOVEN

Record-resolutie
De hoogste resolutie ooit in (S)TEM-elektronenmicroscopie-beelden is behaald met

een nieuw instrument dat is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van FEI

Company in Eindhoven, laboratoria van het Amerikaanse Department of Energy

(DoE) en het Duitse CEOS. Deze doorbraak in de elektronenmicroscopie – waarbij

structuren zichtbaar zijn gemaakt van 0,5 Ångström en kleiner – is het resultaat van

het TEAM-project (Transmission Electron Aberration-corrected Microscope) van DoE.

Afbeelding 1. De Titan, FEI's standaard-topmodel elektronen-
microscoop.



Formule 1
Mike Stekelenburg, directeur van FEI’s TEM-groep in
Eindhoven, noemt de TEAM-microscoop de Formule 1-uit-
voering van het standaard-topmodel. Bij FEI is dat topmo-
del de Titan-microscoop; zie Afbeelding 1. Die heeft als
specificatie een resolutie van 1 Å en kan als alle omstan-
digheden kloppen 0,8 Å halen. Het staande wereldrecord,
ook behaald met een speciale opstelling, lag op 0,69 Å. De
nu met de TEAM-microscoop gerealiseerde 0,5 Å betekent
dus een flinke sprong vooruit; zie Afbeelding 2. Deze
waarde is inmiddels zowel met TEM als met STEM
behaald. Stekelenburg spreekt van twee stromingen met elk
hun aanhangers die onder meer discussiëren over de exacte
definitie van het begrip resolutie. “Zelf sta ik er redelijk
neutraal in. TEM werkt als een diaprojector, maar dan met
elektronen en met 1.000.000 maal vergroting van preparaat
(dia) naar camera (scherm). In STEM-mode scannen we
het preparaat met een zeer kleine spot (< 0,5 Å) en dan
meten we, per positie, de hoeveelheid elektronen die met
een bepaald hoekbereik zijn verstrooid. Deze hoeveelheid
is namelijk een maat voor het aantal atomen en hun massa.
Het voordeel van STEM is dat de opnames gemakkelijk
interpreteerbaar zijn. Maar bij TEM kun je er, met enige
moeite, meer informatie uithalen.” Met de huidige resolutie
kunnen beter dan voorheen bijvoorbeeld interatomaire
afstanden worden bepaald in complexere structuren, zoals
overgangen of dislocaties.

Wereldrecord
De TEAM-microscoop stond opgesteld in een speciaal getu-
nede ruimte, afgeschermd van onder meer trillingen en
externe velden. Het behalen van een record vergt ook het
nodige Fingerspitzengefühl bij de operators en diagnosti-
sche vaardigheden bij de ontwikkelaars, aldus Stekelenburg.
“Het is bijna een beetje magie. Het gaat om het apparaat,
het preparaat, de ruimte en de operator. Alle vier moeten
kloppen om reproduceerbare resultaten te behalen.” En alle
vier moeten ze weer beter voor een volgende recordpoging.
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van 0,5 Ångström

FEI Company is wereldwijd toonaangevend als leverancier van
innovatieve instrumenten voor imaging, analyse en proto-
typing op nanoschaal, op het terrein van halfgeleiders en
gegevensopslag, wetenschappelijke en industriële R&D, en de
levenswetenschappen.
Diverse centra van het Amerikaanse Department of Energy
leggen zich toe op microscopisch onderzoek via elektronen-
bundels. De TEAM-microscoop is ontwikkeld door een
samenwerkingsverband van vier laboratoria. De eerste TEAM-
microscoop zal opgesteld worden op het NCEM.
CEOS (Corrected Electron Optical Systems) legt zich toe op
onderzoek aan en ontwikkeling van hoogwaardige elektro-
optische componenten, waaronder geavanceerde afwijkings-
correctoren voor lenzen voor geladen deeltjes.

www.fei.com
ncem.lbl.gov/team-project
www.ceos-gmbh.de

Partners

Afbeelding 2. Een met de nieuwe TEAM-microscoop verkregen
hoge-resolutie TEM-opname van de zogeheten ‘dumbbell’-struc-
tuur (0,14 nm) van germanium, waaruit de interatomaire afstand
met hoge nauwkeurigheid kan worden bepaald.



NNa de start van zijn loopbaan bij het Philips NatLab begon
Jan in 1974 als docent bij de afdeling Fijn-Mechanische
Techniek (FMT) van de Christelijke HTS in Hilversum.
Deze opleiding richtte zich op het specifieke gebied van de
fijnmechanica binnen de werktuigbouwkunde. In de perio-
de na de fusie met Utrecht, rond 1987, droeg Jan in de
dagelijkse leiding van FMT bij aan de vernieuwing van de
opleiding Fijn-Mechanische Techniek door opname van
Micro Systeem Technologie in het curriculum.
Jan’s afscheid markeert de overgang voor de opleiding Fijn-
Mechanische Techniek van het tijdperk ‘Hilversum’, via de
fusie met Werktuigbouwkunde in Utrecht, naar een nieuw
tijdperk waarin Precisietechniek op de Hogeschool Utrecht
nog steeds actueel is. 

State-of-the-art
Jan benadrukte in zijn afscheidsrede het belang van een
goede definitie van het vakgebied en refereerde aan de
technische roadmap Precisietechnologie, die het vakgebied
kenschetst als ‘precies op de nanometer’ en ‘snel op de
micrometer’. Dit is precies een ‘state-of-the-art’ karakteri-
sering van de huidige techniek (op onderdelen) in het
Nederlandse bedrijfsleven. Jan Gerritsen is er altijd een
voorvechter van geweest om in het werktuigbouwkundige
HBO-onderwijs zo dicht mogelijk bij de ‘state-of-the-art’
van de precisietechniek aan te sluiten. Vanuit deze visie
wist Jan in het bedrijfsleven vele contacten aan te gaan en
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AFSCHEID JAN GERRITSEN (HOGESCHOOL UTRECHT)

Passie en precisie
Eind augustus nam Jan Gerritsen officieel afscheid van de Hogeschool Utrecht. Bij die

gelegenheid ontmoette hij nog eens velen die hij vanuit het onderwijs in het bedrijfsle-

ven had leren kennen. Juist in het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven,

met name op het gebied van de precisietechniek, was Jan Gerritsen steeds actief. Bij

zijn afscheid getuigde hij van zijn passie voor precisietechniek en stond hij nog eens

stil bij het belang van een goede aansluiting van het werktuigbouwkundig HBO-

onderwijs op de state-of-the-art in precisietechniek.

•   Bert van Huijgevoort  •

Afbeelding 1. Jan Gerritsen (links) in gesprek met Lou Hulst,
voorzitter van het IOP Precisietechnologie.



vast te houden. Dit bleek eens te meer uit de opkomst van
vele bekenden bij zijn afscheid op 29 augustus. 

Precision engineering
Bij die gelegenheid gaf Jan met de nodige humor en relati-
vering een overzicht van zijn eigen ‘ontwikkeling’ als mens
en docent, en van de ontwikkeling van de fijnmechanische
techniek en precisietechnologie. Zo liet hij zijn licht schij-
nen over de afbakening van het vakgebied fijnmechanische
techniek (zie Afbeelding 2) en over het onderscheid met de
mechatronica, dat dezelfde samenstellende disciplines kent.
“FMT is mechatronisch van aard, maar mechatronica is niet
per definitie FMT. Precisie speelt hier een essentiële rol.”
Met deze laatste vaststelling onderstreepte Gerritsen het
Utrechtse besluit om FMT voortaan te benoemen als preci-
sion engineering. Zoals de NVPT (Nederlandse Vereniging
voor Precisie Technologie), met dank aan de internationali-
sering, Dutch Society for Precision Engineering kan heten.

Afbeelding 2.Afbakening en samenstellende disciplines van de fijn-
mechanische techniek.

Vervolgens passeerden voorbeelden van precision enginee-
ring de revue; zie Afbeelding 3. Daaronder een project
waar Gerritsen’s eigen HU bij betrokken was. Dit betrof
“Nieuwe concepten voor het verhogen van de output van
plaatsingsrobots”, een IOP-project in het kader van het
Innovatiegericht Onderzoeksprogramma Precisie-
technologie. Utrechtse studenten voerden opdrachten uit
voor een Delftse promovendus, die onderzoek deed aan
modules voor de plaatsingsmachines van Assembléon.
Onder de noemer ‘snelle assemblage’ werd bij de start in
2003 als doel gesteld de plaatsingssnelheid van 3.000-
6.000 componenten per uur bij productie van printed 

circuit boards te verhogen met een factor 2-5. Over snel
gesproken. 

Als onderwijzer in hart en nieren stond Jan natuurlijk ook
stil bij de ontwikkeling in de curricula. Zo vroeg hij zich af
wat een afgestudeerde werktuigbouwkundige HBO’er pre-
cies moet kennen en kunnen met betrekking tot regeltech-
niek (terugkoppeling om een nauwkeurigheid te bereiken
die puur mechanisch niet meer haalbaar is), constructie-
principes (bijvoorbeeld speling, wrijving en hysterese) en
dynamisch gedrag (eigenfrequenties, trillingsvormen).

Ontmoeting
De bijeenkomst eind augustus bood de huidige docenten
van de Utrechtse opleiding Werktuigbouwkunde, in het 
bijzonder de studievariant Precisietechniek, nog eens een
goede gelegenheid om vertegenwoordigers van het 
‘precisietechniek’-bedrijfsleven te ontmoeten. Dat was 
misschien ook wel precies wat Jan in gedachten had met
zijn afscheidsreceptie. 

Auteursnoot
Bert van Huijgevoort is docent Werktuigbouwkunde aan de
Hogeschool Utrecht.
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Afbeelding 3. Een resultaat van precision engineering.



Jaarlijks wordt in Nederland voor circa honderd miljard euro
aan producten gemaakt waarvoor precisietechnologie nood-
zakelijk is (bron: IOP Precisietechnologie). Het IOP heeft
een Technologie Roadmap door bureau Berenschot laten
ontwikkelen en daaruit werd snel duidelijk dat precisie in
iedere bedrijfstak een andere betekenis heeft. Dit leidde
ertoe om de wereld van de precisietechnologie in drie
gebieden op te delen: 
• precies tot op de nanometer,
• snel tot op de micrometer,
• precisiebewerken.

Meer samenwerking
Een belangrijke conclusie van de Roadmap was voorts dat
er meer samenwerking tussen de kenniswereld en het
bedrijfsleven nodig is. Tijdens de Precisiebeurs wordt op
het congres en de vakbeurs aan twee aspecten uit deze
Roadmap aandacht besteed:
• Het plenaire lezingenprogramma belicht de betekenis

van precisietechnologie in een aantal belangrijke eind-
markten.

• De kenniswereld presenteert zich aan het bedrijfsleven
en zoekt samenwerking.

Kom naar de Precisiebeurs
Nederland heeft een precisie-industrie om trots op te zijn.
Technologische innovatie is noodzakelijk om de vooraan-
staande positie te behouden. Wetenschappelijk onderzoek
en ontwikkeling kunnen daarbij een cruciale rol spelen door
de basis te leggen voor doorbraken in prestaties van toe-
komstige precisiesystemen. Op de Technology Hotspot pre-
senteren kennisinstellingen uit Nederland en buurlanden de
huidige thema’s in onderzoek en ontwikkeling. Een prachti-
ge ontmoetingsplek voor bedrijfsleven en onderzoek.

Vakbeurs
U kunt tijdens de beurs een bezoek brengen aan ongeveer
200 exposanten uit de precisiewereld. Daarnaast is er een
MST corner, een VISION paviljoen, een PIËZO boulevard
en een Technology Hotspot. 

Datum en tijd
Woensdag 28 en donderdag 29 november 2007 van 09.30
tot 17.00 uur.

Locatie
NH Koningshof Hotel
Locht 117, 5504 RM Veldhoven (bij Eindhoven).

Aanmelden vakbeurs & congres
U kunt zich aanmelden voor een bezoek aan de vakbeurs
en het congres via www.precisiebeurs.nl.

Gratis toegang
Aan het bijwonen van het congres en het bezoeken van de
vakbeurs zijn geen kosten verbonden.

Organisatie en informatie
Mikrocentrum
Postbus 359, 5600 AJ Eindhoven
Telefoon: +31(0)40 - 296 99 22
Fax: +31(0)40 - 296 99 20
E-mail: seminar@mikrocentrum.nl
Internet: www.mikrocentrum.nl, www.hightechplatform.nl
Bezoekersinformatie: Geneviève Sastropawiro
Exposanteninformatie: Hans Houdijk en Jan van Moorsel
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Woensdag 28 november Baroniezaal

Plenair 1  11.00 – 11.40 uur
High-tech Equipment: vlaggenschip van de
Nederlandse economie.

dhr. dr.ir. Patrick W.H. de Jager, director
business development High-end
Equipment, TNO Science & Industry
De Nederlandse bedrijven in de high-tech
systeemindustrie behoren tot de wereld-
top en dragen ook meer dan een steentje
bij aan de Nederlandse economie met
een export van meer dan 100 miljard
Euro. Daar past trots bij en de vraag hoe
het zo is gekomen. Dat vormt immers de
basis waarop we deze sector ook succes-
vol in de toekomst kunnen houden. Deze
presentatie toont in vogelvlucht enkele
voorbeelden met daarbij een analyse van
de key-succes-factoren.

Plenair 2 13.45 – 14.25 uur
Telechirurgie: op afstand, maar ook dichtbij.

prof. dr. Dr. I.A.J.M. Broeders, chirurg,
Afdeling Heelkunde UMC Utrecht
Telechirurgie, ofwel chirurgie over afstand,
is in de jaren negentig ontwikkeld om sol-
daten op het slagveld op afstand te kun-
nen behandelen. Dit concept is voorals-
nog te uitdagend, maar de beginselen van
telechirurgie zijn wel in de praktijk ingezet
om chirurgen handiger te maken, vooral
bij toepassing van endoscopische technie-
ken. We spreken dan van telemanipulatie,
waarbij geavanceerde computertechnolo-
gie gebruikt wordt om de chirurg te facili-
teren bij complexe minimaal invasieve
procedures. De techniek heeft bekendheid
gekregen op de naam robotchirurgie.
Tijdens zijn voordracht zal prof. Ivo
Broeders de concepten toelichten en de
mogelijkheden bespreken.

Donderdag 29 november Baroniezaal

Plenair 3  11.00 – 11.40 uur
De ontwikkeling van sensoriek voor kracht-
metingen in wiellagers. 

dhr. dr.ir. Edward. G.M. Holweg, Manager
Automotive Development Centre, SKF
Automotive Division
De doelstelling is sensoren en wiellagers
met elkaar te verenigen om krachten te
meten. Deze dynamische krachtsmeting
kan gebruikt worden in het significant ver-
beteren van voertuigstabilisatie door mid-
del van verbeterde ABS en ESP regelin-
gen. De presentatie zal ingaan op ver-
schillende aspecten van de ontwikkeling,
in het bijzonder de simulatie van wiellager
en sensoren, het testen van het systeem,
het mechanische ontwerp en de sensor-
ontwikkeling en signaalverwerking.

Plenair 4 13.45 – 14.25 uur
Impact van (UH) vacuüm op ontwerp, realisatie 
en kwalificatie van complexe mechatronische 
systemen

dhr. Rob Tabor, Integral project manager,
Philips Applied Technologies, Eindhoven
Extreme Ultra Violet Lithografie (EUVL)
wordt erkend als de volgende generatie
optische lithografie. Philips Applied
Technologies is als co-developer betrok-
ken bij het ontwerp en realisatie van de
ASML EUV Alpha tools. 
EUVL vindt plaats in een Ultra Hoog
Vacuüm omgeving omdat EUV fotonen
worden geabsorbeerd in atmosfeer en
koolwaterstoffen het systeem onherstel-
baar kunnen beschadigen. 
UHV heeft een grote impact op het con-
cept, ontwerp, realisatie, integratie en
kwalificatie van de benodigde mechatroni-
sche systemen. 
Nieuwe technologieën moeten worden
ontwikkeld, kwaliteit toenemen, kosten en
levertijden moeten worden gereduceerd.
Een grote uitdaging voor de industrie. 
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WOENSDAG 28 NOVEMBER

10.30-10.55 • Baroniezaal Lezing 1
Precisie Efficiënt Ontworpen
ir. Tom Bijnagte, Hiprecision

• Limburgfoyer Lezing 9
Multi physics Simulations for MEMS:
Design – Optimization – Fabrication &
Packaging
dhr. dr. M. Megahed, ESI Group

• Brabantzaal Lezing 17
HUniplacer: Vernieuwend assembla-
geconcept voor microsystemen
dhr. Jan van Rookhuijzen en dhr.
Frederik Tamminga, studenten
Hogeschool Utrecht

11.45-12.10 • Baroniezaal Lezing 2
Verhoogde precisie door middel van
passieve en actieve luchtlagers
dhr. Fard Al-Bender, Leuven Air
Bearings

• Limburgfoyer Lezing 10
Ultra dynamic measuring techniques
for fine mechanic processes
dhr. Norbert Jeck, Kistler Switserland

• Brabantzaal Lezing 18
Higher Resolution Optics
dhr. dr. ir. Niek Doelman, TNO
Industrie en Techniek

12.15-12.40 • Baroniezaal Lezing 3
Precisie is relatief! Benadering vanuit
mechatronisch perspectief 
dhr. Fard Al-Bender, Leuven Air
Bearings

• Limburgfoyer Lezing 11
3D metingen op submicronschaal:
betrouwbaar, nauwkeurig en herleid-
baar met de F25
dhr. dr. M.G.A. van Veghel, NMi Van
Swinden Laboratorium BV

• Brabantzaal Lezing 19
Fotonica & Precisietechnologie
‘Enabling Technologies for the 21st

Century’
dhr. ing. Guus Taminiau en dhr. ir.
Bart Snijders, Photonics Cluster
Netherlands

12.45-13.10 • Baroniezaal Lezing 4
Grote luchtgelagerde rotatietafels
m.b.v. convexe en concave luchtlagers
dhr. Hans Ott, IBS Precision
Engineering

13.15-13.40 • Baroniezaal Lezing 5
Model-based-design als voorwaarde
voor first-time-right
dhr. Ingmar Kerp, Mecal Applied
Mechanics BV

• Limburgfoyer Lezing 13
Het opstellen van de maakspecifica-
ties voor dunne metalen precisiecom-
ponenten Precisie-etstechniek als
hulpmiddel
dhr. ir. E. Kemperman, Etchform pre-
cision etching & electroforming BV

• Brabantzaal Lezing 21
Precisietechnologie op microschaal
dhr. dr. ir. Dannis Brouwer, Universiteit
Twente

14.30-14.55 • Baroniezaal Lezing 6
Make the switch to a new generation
of cameras
dhr. Gunnar Jonson, JAI Denemarken
namens Aims Optronics

• Limburgfoyer Lezing 14
Dubbelzijdig optisch meten in het
micrometergebied
dhr. Marc Oldenhof, BrainCenter-
Noord BV Drachten

• Brabantzaal Lezing 22
Bardiscussie met prominente gasten
onder het genot van een koel drankje
en een heet hapje
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15.00-15.25 • Baroniezaal Lezing 7
WaferOptics® - wafer geproduceerde
optiek
dhr. E. Wolterink, Anteryon BV

• Limburgfoyer Lezing 15
The sphere stage, a stage with pico-
meter stability
dhr. ir. J.A.C. Heijmans, TNO I&T,
Precision Mechanics

• Brabantzaal Lezing 23
Beeldverwerking binnen de Precisie
Technologie. Hoe start ik ermee!
dhr. Jaap van de Loosdrecht,
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden,
Kenniscentrum Computer Vision Lab

15.30-15.55 • Baroniezaal Lezing 8
Innovations in Movement Control
dhr. Adrian Dica, SMC European
Technical Centre

• Limburgfoyer Lezing 16
KERN Pyramid Nano – New dimen-
sions in precision machining through
hydrostatic
dhr. Thomas Dirr, Kern-Microtechnic
namens SGM Machine Technology BV

• Brabantzaal Lezing 24
High Tech Systems & Materials met
Fontys als kennis- en onderwijspartner
op dit terrein
dhr. H.J. Kiela Fontys Hogescholen
Uitreiking Fontys Technology Award

DONDERDAG 29 NOVEMBER

10.30-10.55 • Baroniezaal Lezing 1
Een laserveilig machine-ontwerp!
dhr. Chris Nillesen, LAPROCON
Ingenieurs & Adviesbureau

• Limburgfoyer Lezing 9
Precisietechnologie op glas voor medi-
sche toepassingen
dhr. ing. Robert-Jan Zwiers, Micronit
Microfluidics BV

• Brabantzaal Lezing 17
3TU. maakt systemen nog meer high
tech
dhr. prof. dr. ir. Maarten Steinbuch,
3TU. Centre of Competence High
Tech Systems

11.45-12.10 • Baroniezaal Lezing 2
Multidisciplinaire precisietechnologie
dhr. Hugo de Haan, Vision Dynamics
Group

• Limburgfoyer Lezing 10
AFM on Phoenix mission to Mars
dhr. Björn Pietzak, Nanosurf AG
namens ST Instruments BV

• Brabantzaal Lezing18
Licht in de kliniek, waarom dan wel?
dhr. prof. dr. Ton van Leeuwen, AMC,
Laser Center en UT, Biomedische
optica

12.15-12.40 • Baroniezaal Lezing 3
Nieuwe Generatie Sub-Nanometer
Piezo-aandrijvingen
dhr. dr. Hans van Winden, Physik
Instrumente namens Applied Laser
Technology BV

• Limburgfoyer Lezing 11
Lichtmetingen aan nieuwe bronnen
dhr. Pieter Kramer, Laser 2000
Benelux

• Brabantzaal Lezing 19
Een piëzo-elektrische motor voor snel-
le en nauwkeurige positionering met
lange slag
dhr. ir. Wim Van de Vijver, KU Leuven
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12.45-13.10 • Baroniezaal Lezing 4
Extreem stabiel in dun blik, met licht
de toekomst in
dhr. Jan Chris van Osnabrugge,
Technobis Fibre Technologies en dhr.
John Schroen, Technobis Optronics

13.15-13.40 • Baroniezaal Lezing 5
Nanopositioning under UHV and non-
magnetic conditions
dhr. Alan Feinstein, HEINMADE /
NANOMOTION

• Limburgfoyer Lezing 14
Hyperspectral imaging in forensic
science
dhr. Marvin Klein, Demcon Twente BV

• Brabantzaal Lezing 21
VLSI Microsystem Technology – From
individual units to large ensembles
dhr. prof. dr. Urs Staufer, Precision
and Microsystems Engineering,
Faculteit 3mE, TU Delft

14.30-14.55 • Baroniezaal Lezing 6
De James Webb Space Telescope,
Hubble in het kwadraat
dhr. Ramón Navarro, ASTRON
namens het Vision Paviljoen

• Piëzo motion control for dummies?!
dhr. Kees-Jan Leliveld, Bosch Rexroth
Electric Drives and Controls BV

• Brabantzaal Lezing 22
Bardiscussie met prominente gasten
onder het genot van een koel drankje
en een heet hapje.

15.00-15.25 • Baroniezaal Lezing 7
Positioneer- en geleidingsnauwkeurig-
heid van 2- en 3 coördinatenmotoren
in printplaattestmachines (“flying pro-
ber”)
dhr. Dirk Schmidt, INA – Drives &
Mechatronics GmbH & Co. oHG
namens Schaeffler Nederland BV

• Limburgfoyer Lezing 13
Lagere kosten door wafertest van
MST devices
dhr. ing. Carel van de Beek, Suss
MicroTec Test Systems GmbH

• Brabantzaal Lezing 23
2 jaar Applied Piezo; stand van zaken
en toekomst
dhr. Jan Peters, Imotec namens
Stichting Applied Piezo

15.30-15.55 • Baroniezaal Lezing 8
Ontwerpen op maakbaarheid (DfM)
dhr. Arnold Schout, SCHOUT
Manufacturability

• Limburgfoyer Lezing 16
Electrochemical Machining; een
metaalverspaningstechniek met onge-
kende en onbekende mogelijkheden
dhr. Hans-Henk Wolters, ECM
Technologies BV

• Brabantzaal Lezing 24
Point-One: Van goed naar beter in
Nano-electronics en Embedded
Systems
dhr. Clément Goossens, Point-One 
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PRECISIEBEURS 2007 – WIE LEVERT WAT

Branche vereniging
131 DUTCH PRECISION TECHNOLOGY (DPT)
64 MIKROCENTRUM
67 NVPT

190 PHOTONICS CLUSTER NETHERLANDS (PCN)
194 POINT-ONE

Fijnmechanica (micron-gebied)
108 AIMS OPTRONICS 
39 AIR-PARTS BV

72+84 APPLIED LASER TECHNOLOGY BV
129 BAKKER FIJNMETAAL
160 BOTECH BV
27 BRAINCENTER 

115 B&S GROUP BV
106 CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
63 CONTROLLED VONK TECHNOLOGIE BV

193 DELFT CENTRE FOR MECHATRONICS AND
MICROSYSTEMS

154 DOEKO BV Stempels  Matrijzen  Fijnmechanica
124 ELLIPTEC RESONANT ACTUATOR AG
100 ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
120 ERIKS AANDRIJFTECHNIEK / ELMEQ
117 FITEL ENGINEERING BV
30 FMI GROUP

163 MACHINEFABRIEK GEBRS. FRENCKEN BV
163 FRENCKEN ENGINEERING
156 GEBO JAGEMA PRECISION BV
71 HEINMADE - NANOMOTION - NOLIAC
63 HIPRECISION

192 HOGESCHOOL UTRECHT
140 ILT INDUSTRIËLE LASER TOEPASSINGEN BV
70a IMOTEC BV
181 IMS BV
176 JFP
187 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, AFD. PMA

1 KMWE PRECISION SYSTEMS & PRECISION
COMPONENTS

4 KUSTERS METAALBEWERKING OSS BV
141 LASER 2000 BENELUX 
173 LASERTEC BV
126 LEUVEN AIR BEARINGS
170 LM SYSTEMS BV
16 MASÉVON TECHNOLOGY BV

118 MECAL APPLIED MECHANICS BV
148 MEVI FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE BV
82 MICOS GMBH

176 MICRONNECT BV
20 MITUTOYO NEDERLAND BV

116 MOLENAAR OPTICS VOF
93 NEDINSCO BV

144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV
11 NIJDRA GROEP

139 NTS-GROUP
163 OPTIWA BV

3 PARTNER NETWORK GROUP
99 PM-BEARINGS BV

160 Q-SYS BV
105 REITH LASER TECHNOLOGIE BV
135 RELIANCE PRECISION MECHATRONICS LLP.
88 RENISHAW BENELUX BV

134 RM PRECISION BV
28 ROFIN-BAASEL BENELUX BV

133 DE ROOY SLIJPCENTRUM BV
112 SCHAEFFLER NEDERLAND BV

53+54 SOLINOTM

32 SYSTENCE 
121 SYSTOMATIC BV
43 TEGEMA GROUP
37 TNO INDUSTRIE & TECHNIEK

158 TRIOS PRECISION ENGINEERING

16 VERNOOY VACUÜM ENGINEERING BV
23 VISION DYNAMICS 

162 WILTING COMPONENTS BV
127 ZME VOF

Fotonica
108 AIMS OPTRONICS 

72+84 APPLIED LASER TECHNOLOGY BV
165 BFI OPTILAS BV
106 CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
21 CVI MELLES GRIOT

168 DEMCON 
113 EAGLET OPTRONICS BV
113 FOCAL OPTRONIX Sp. z o.o. Polen
63 LAPROCON

141 LASER 2000 BENELUX 
173 LASERTEC BV
116 MOLENAAR OPTICS VOF
93 NEDINSCO BV

144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV
87 OCEAN OPTICS BV
90 OLYMPUS NEDERLAND BV
3 PARTNER NETWORK GROUP

190 PHOTONICS CLUSTER NETHERLANDS (PCN)
86 PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV

190 SENTERNOVEM IOP PHOTONIC DEVICES
53+54 SOLINOTM

101 SUMIPRO SUBMICRON LATHING BV
180 SUSS MICROTEC TEST SYSTEMS GMBH BENELUX

OFFICE
110 TECHNOBIS OPTRONICS 
23 VISION DYNAMICS 

Innovatie ondersteuning
73 AEMICS BV
27 BRAINCENTER 

115 B&S GROUP BV
75 COMSOL BV

131 DUTCH PRECISION TECHNOLOGY (DPT)
113 EAGLET OPTRONICS BV
63 ECM TECHNOLOGIES BV / ECM PRODUCTIONS BV

100 ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
120 ERIKS AANDRIJFTECHNIEK / ELMEQ
117 FITEL ENGINEERING BV
30 FMI GROUP

186 FMTC
41 HEIDENHAIN NEDERLAND BV
63 HIPRECISION

143 IBS PRECISION ENGINEERING 
47 IMIX VISION SUPPORT SYSTEMS BV

70a IMOTEC BV
181 IMS BV
187 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, AFD. PMA
63 LAPROCON

141 LASER 2000 BENELUX 
173 LASERTEC BV
118 MECAL APPLIED MECHANICS BV
64 MIKROCENTRUM

116 MOLENAAR OPTICS VOF
144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV
139 NTS-GROUP

3 PARTNER NETWORK GROUP
53+54 PHAER

190 PHOTONICS CLUSTER NETHERLANDS (PCN)
86 PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV
55 QUEST INNOVATIONS BV

135 RELIANCE PRECISION MECHATRONICS LLP.
112 SCHAEFFLER NEDERLAND BV
190 SENTERNOVEM IOP PHOTONIC DEVICES
186 SIRRIS
32 SYSTENCE 
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172 TECHNOBIS MECHATRONICS BV
43 TEGEMA GROUP
37 TNO INDUSTRIE & TECHNIEK

158 TRIOS PRECISION ENGINEERING
14 VDL INDUSTRIAL MODULES 
23 VISION DYNAMICS 

Kalibratie
165 BFI OPTILAS BV
100 ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
41 HEIDENHAIN NEDERLAND BV

187 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, AFD. PMA
34 KISTLER BV NEDERLAND

141 LASER 2000 BENELUX 
20 MITUTOYO NEDERLAND BV

144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV
85 NMI VAN SWINDEN LABORATORIUM BV
87 OCEAN OPTICS BV
3 PARTNER NETWORK GROUP

86 PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV
88 RENISHAW BENELUX BV

149 ROELOFS MEETINSTRUMENTEN BV
10 STEEN METROLOGY SYSTEMS 

Lineair geleidingen
72+84 APPLIED LASER TECHNOLOGY BV

104 BOSCH REXROTH ELECTRIC DRIVES AND 
CONTROLS BV

160 BOTECH BV
120 ERIKS AANDRIJFTECHNIEK / ELMEQ

30 FMI GROUP
71 HEINMADE - NANOMOTION - NOLIAC

143 IBS PRECISION ENGINEERING 
187 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, AFD. PMA
126 LEUVEN AIR BEARINGS
170 LM SYSTEMS BV
174 MARTEK BVBA

82 MICOS GMBH
136 MIJNSBERGEN BV
116 MOLENAAR OPTICS VOF
40 NB EUROPE BV

144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV
145 NIPPON THOMPSON EUROPE BV

91 NSK PRECISION EUROPE GMBH
99 PM-BEARINGS BV
86 PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV

135 RELIANCE PRECISION MECHATRONICS LLP.
88 RENISHAW BENELUX BV

112 SCHAEFFLER NEDERLAND BV
96 SMC PNEUMATICS BV
89 STAMHUIS LINEAIRTECHNIEK BV
32 SYSTENCE 

121 SYSTOMATIC BV

Materialen (composieten, keramiek, glas)
160 BOTECH BV
150 CERATEC TECHNICAL CERAMICS BV
21 CVI MELLES GRIOT

100 ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
77 FOREXX COMPANY BV

137 GLYNWED BV
71 HEINMADE - NANOMOTION - NOLIAC

173 LASERTEC BV
83 LOUWERS GLASS AND CERAMIC TECHNOLOGIES

176 MICRONNECT BV
31 SCHNEEBERGER GMBH
43 TEGEMA GROUP

Meetmachines en meetapparaten
108 AIMS OPTRONICS 
39 AIR-PARTS BV

165 BFI OPTILAS BV
160 BOTECH BV
27 BRAINCENTER 

149 CARL ZEISS BV
106 CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
113 EAGLET OPTRONICS BV
146 FALEX TRIBOLOGY NV
17 FARO BENELUX BV
41 HEIDENHAIN NEDERLAND BV
79 HEXAGON METROLOGY GMBH

143 IBS PRECISION ENGINEERING 
47 IMIX VISION SUPPORT SYSTEMS BV

70a IMOTEC BV
181 IMS BV

2 INSCOPE BV
187 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, AFD. PMA
34 KISTLER BV NEDERLAND
63 LAPROCON

141 LASER 2000 BENELUX 
126 LEUVEN AIR BEARINGS
174 MARTEK BVBA
20 MITUTOYO NEDERLAND BV

116 MOLENAAR OPTICS VOF
144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV
45 NUMERIK JENA GMBH
87 OCEAN OPTICS BV
90 OLYMPUS NEDERLAND BV
3 PARTNER NETWORK GROUP

53+54 PHAER
86 PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV

160 Q-SYS BV
55 QUEST INNOVATIONS BV
88 RENISHAW BENELUX BV

149 ROELOFS MEETINSTRUMENTEN BV
78 RSF ELEKTRONIK GMBH

138 SENTECH SENSOR TECHNOLOGY BV
53+54 SOLINOTM

103 ST INSTRUMENTS BV
10 STEEN METROLOGY SYSTEMS 

180 SUSS MICROTEC TEST SYSTEMS GMBH BENELUX
OFFICE

32 SYSTENCE 
43 TEGEMA GROUP
60 T&M SYSTEMS BV
37 TNO INDUSTRIE & TECHNIEK
22 VEECO INSTRUMENTS 
23 VISION DYNAMICS 

Micro-assemblage
102 ANTERYON BV
193 DELFT CENTRE FOR MECHATRONICS AND 

MICROSYSTEMS
42 DELO INDUSTRIAL ADHESIVES

168 DEMCON 
30 FMI GROUP

192 HOGESCHOOL UTRECHT
140 ILT INDUSTRIËLE LASER TOEPASSINGEN BV
70a IMOTEC BV
181 IMS BV
176 JFP
187 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, AFD. PMA
63 LAPROCON

173 LASERTEC BV
126 LEUVEN AIR BEARINGS
16 MASÉVON TECHNOLOGY BV

176 MICRONNECT BV
116 MOLENAAR OPTICS VOF
144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV

11 NIJDRA GROEP
3 PARTNER NETWORK GROUP

99 PM-BEARINGS BV
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160 Q-SYS BV
135 RELIANCE PRECISION MECHATRONICS LLP.
31 SCHNEEBERGER GMBH
43 TEGEMA GROUP
37 TNO INDUSTRIE & TECHNIEK

Micro-electronica
167 3T ELECTRONICS & EMBEDDED SYSTEMS
73 AEMICS BV

100 ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
192 HOGESCHOOL UTRECHT
173 LASERTEC BV
144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV

3 PARTNER NETWORK GROUP
160 Q-SYS BV

Micro-laserbewerking
165 BFI OPTILAS BV
27 BRAINCENTER 

113 EAGLET OPTRONICS BV
100 ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
140 ILT INDUSTRIËLE LASER TOEPASSINGEN BV
181 IMS BV
63 LAPROCON

141 LASER 2000 BENELUX 
173 LASERTEC BV
144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV

3 PARTNER NETWORK GROUP
160 Q-SYS BV
55 QUEST INNOVATIONS BV

105 REITH LASER TECHNOLOGIE BV
28 ROFIN-BAASEL BENELUX BV

103 ST INSTRUMENTS BV
159 TROTEC LASER BV
164 TRUMPF NEDERLAND BV

Micro-verbinden
165 BFI OPTILAS BV
168 DEMCON 
140 ILT INDUSTRIËLE LASER TOEPASSINGEN BV
181 IMS BV
63 LAPROCON

173 LASERTEC BV
176 MICRONNECT BV

3 PARTNER NETWORK GROUP
105 REITH LASER TECHNOLOGIE BV
28 ROFIN-BAASEL BENELUX BV
44 SADECHAF UV & IR TECHNOLOGY
43 TEGEMA GROUP

164 TRUMPF NEDERLAND BV

Motion-control
73 AEMICS BV

108 AIMS OPTRONICS 
104 BOSCH REXROTH ELECTRIC DRIVES AND

CONTROLS BV
106 CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
193 DELFT CENTRE FOR MECHATRONICS AND

MICROSYSTEMS
120 ERIKS AANDRIJFTECHNIEK / ELMEQ
46 ETEL BV

117 FITEL ENGINEERING BV
94 GRONEMAN BV
41 HEIDENHAIN NEDERLAND BV
71 HEINMADE - NANOMOTION - NOLIAC

143 IBS PRECISION ENGINEERING 
70a IMOTEC BV
181 IMS BV
187 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, AFD. PMA

1 KMWE PRECISION SYSTEMS & PRECISION
COMPONENTS

141 LASER 2000 BENELUX 
126 LEUVEN AIR BEARINGS
174 MARTEK BVBA
118 MECAL APPLIED MECHANICS BV
82 MICOS GMBH

136 MIJNSBERGEN BV
20 MITUTOYO NEDERLAND BV

116 MOLENAAR OPTICS VOF
144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV
91 NSK PRECISION EUROPE GMBH

139 NTS-GROUP
51 OMRON ELECTRONICS BV
3 PARTNER NETWORK GROUP

86 PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV
160 Q-SYS BV
55 QUEST INNOVATIONS BV

135 RELIANCE PRECISION MECHATRONICS LLP.
88 RENISHAW BENELUX BV

112 SCHAEFFLER NEDERLAND BV
31 SCHNEEBERGER GMBH
96 SMC PNEUMATICS BV
32 SYSTENCE 

121 SYSTOMATIC BV
43 TEGEMA GROUP
37 TNO INDUSTRIE & TECHNIEK

153 VARIODRIVE AANDRIJF- EN BESTURINGSTECHNIEK
BV

14 VDL INDUSTRIAL MODULES 
111 VHE INDUSTRIAL AUTOMATION BV
23 VISION DYNAMICS 

MST micro-systeem technologie
102 ANTERYON BV
27 BRAINCENTER 

193 DELFT CENTRE FOR MECHATRONICS AND
MICROSYSTEMS

42 DELO INDUSTRIAL ADHESIVES
80 ESI GROUP

142 ETCHFORM BV
192 HOGESCHOOL UTRECHT
143 IBS PRECISION ENGINEERING 
181 IMS BV
176 JFP
187 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, AFD. PMA
173 LASERTEC BV
126 LEUVEN AIR BEARINGS
83 LOUWERS GLASS AND CERAMIC TECHNOLOGIES

174 MARTEK BVBA
82 MICOS GMBH

177 MICRONED
182 MICRONIT MICROFLUIDICS BV
176 MICRONNECT BV
176 NANOPLAS SAS
144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV
99 PM-BEARINGS BV

160 Q-SYS BV
180 SUSS MICROTEC TEST SYSTEMS GMBH BENELUX

OFFICE
43 TEGEMA GROUP
22 VEECO INSTRUMENTS 
23 VISION DYNAMICS 

Opleidingen
27 BRAINCENTER 
75 COMSOL BV

113 EAGLET OPTRONICS BV
71 HEINMADE - NANOMOTION - NOLIAC
63 HIPRECISION

187 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, AFD. PMA
63 LAPROCON
64 MIKROCENTRUM
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20 MITUTOYO NEDERLAND BV
190 PHOTONICS CLUSTER NETHERLANDS (PCN)
112 SCHAEFFLER NEDERLAND BV
184 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
43 TEGEMA GROUP

164 TRUMPF NEDERLAND BV
23 VISION DYNAMICS 

Oppervlakte-behandeling
165 BFI OPTILAS BV
42 DELO INDUSTRIAL ADHESIVES
63 ECM TECHNOLOGIES BV / ECM PRODUCTIONS BV

100 ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
142 ETCHFORM BV
30 FMI GROUP
63 LAPROCON
25 MAVOM BV

176 MICRONNECT BV
176 NANOPLAS SAS
155 OERLIKON BALZERS COATING BENELUX NV
107 PGE PLATING BV / PGE ADENCO BV
28 ROFIN-BAASEL BENELUX BV

103 ST INSTRUMENTS BV
60 T&M SYSTEMS BV

164 TRUMPF NEDERLAND BV

Optica
108 AIMS OPTRONICS 
102 ANTERYON BV

72+84 APPLIED LASER TECHNOLOGY BV
165 BFI OPTILAS BV
106 CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
21 CVI MELLES GRIOT

193 DELFT CENTRE FOR MECHATRONICS AND
MICROSYSTEMS

42 DELO INDUSTRIAL ADHESIVES
168 DEMCON 
113 EAGLET OPTRONICS BV
113 FOCAL OPTRONIX Sp. z o.o. Polen
41 HEIDENHAIN NEDERLAND BV
2 INSCOPE BV

63 LAPROCON
141 LASER 2000 BENELUX 
25 MAVOM BV
82 MICOS GMBH
20 MITUTOYO NEDERLAND BV

116 MOLENAAR OPTICS VOF
93 NEDINSCO BV

144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV
11 NIJDRA GROEP

139 NTS-GROUP
87 OCEAN OPTICS BV
90 OLYMPUS NEDERLAND BV
3 PARTNER NETWORK GROUP

53+54 PHAER
190 PHOTONICS CLUSTER NETHERLANDS (PCN)

86 PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV
48+49 SEDECO VISION COMPONENTS BV
53+54 SOLINOTM

103 ST INSTRUMENTS BV
10 STEEN METROLOGY SYSTEMS 

101 SUMIPRO SUBMICRON LATHING BV
121 SYSTOMATIC BV
110 TECHNOBIS OPTRONICS 
43 TEGEMA GROUP
60 T&M SYSTEMS BV
37 TNO INDUSTRIE & TECHNIEK
14 VDL INDUSTRIAL MODULES 

111 VHE INDUSTRIAL AUTOMATION BV
23 VISION DYNAMICS 

Piëzo technologie
73 AEMICS BV

72+84 APPLIED LASER TECHNOLOGY BV
104 BOSCH REXROTH ELECTRIC DRIVES AND

CONTROLS BV
106 CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
70 D-SWITCH BV

124 ELLIPTEC RESONANT ACTUATOR AG
186 FMTC
71 HEINMADE - NANOMOTION - NOLIAC

70a IMOTEC BV
187 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, AFD. PMA
34 KISTLER BV NEDERLAND

141 LASER 2000 BENELUX 
173 LASERTEC BV
82 MICOS GMBH

136 MIJNSBERGEN BV
116 MOLENAAR OPTICS VOF
144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV
160 Q-SYS BV
103 ST INSTRUMENTS BV
180 SUSS MICROTEC TEST SYSTEMS GMBH BENELUX

OFFICE
172 TECHNOBIS MECHATRONICS BV
23 VISION DYNAMICS 

Precisie gereedschappen (diamant)
63 CONTROLLED VONK TECHNOLOGIE BV

117 FITEL ENGINEERING BV
173 LASERTEC BV
43 TEGEMA GROUP

Precisie kunststofbewerking
129 BAKKER FIJNMETAAL
95 BLW KUNSTSTOFFEN BV

154 DOEKO BV Stempels  Matrijzen  Fijnmechanica
100 ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
30 FMI GROUP

128 KUSTERS & BOSCH FIJNMECHANISCHE 
INDUSTRIE BV

4 KUSTERS METAALBEWERKING OSS BV
63 LAPROCON

141 LASER 2000 BENELUX 
173 LASERTEC BV

3 PARTNER NETWORK GROUP
160 Q-SYS BV
43 TEGEMA GROUP
23 VISION DYNAMICS 

Precisie-bewerkingsmachines
165 BFI OPTILAS BV
27 BRAINCENTER 
63 ECM TECHNOLOGIES BV / ECM PRODUCTIONS BV

117 FITEL ENGINEERING BV
9 GELDERBLOM CNC MACHINES BV

192 HOGESCHOOL UTRECHT
181 IMS BV
187 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, AFD. PMA

1 KMWE PRECISION SYSTEMS & PRECISION
COMPONENTS

63 LAPROCON
141 LASER 2000 BENELUX 
173 LASERTEC BV
148 MEVI FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE BV
144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV

11 NIJDRA GROEP
3 PARTNER NETWORK GROUP

160 Q-SYS BV
55 QUEST INNOVATIONS BV

105 REITH LASER TECHNOLOGIE BV
88 RENISHAW BENELUX BV
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28 ROFIN-BAASEL BENELUX BV
13 SGM MACHINE TECHNOLOGY BV
32 SYSTENCE 

121 SYSTOMATIC BV
43 TEGEMA GROUP

111 VHE INDUSTRIAL AUTOMATION BV

Precisie-etsen
102 ANTERYON BV
63 ECM TECHNOLOGIES BV / ECM PRODUCTIONS BV

142 ETCHFORM BV
182 MICRONIT MICROFLUIDICS BV
176 MICRONNECT BV
176 NANOPLAS SAS
107 PGE PLATING BV / PGE ADENCO BV
160 Q-SYS BV

Precisie-verpakkingen
117 FITEL ENGINEERING BV
176 JFP
16 MASÉVON TECHNOLOGY BV

176 MICRONNECT BV
3 PARTNER NETWORK GROUP

160 Q-SYS BV

Sensortechnologie
73 AEMICS BV

108 AIMS OPTRONICS 
39 AIR-PARTS BV

72+84 APPLIED LASER TECHNOLOGY BV
165 BFI OPTILAS BV
27 BRAINCENTER 

113 EAGLET OPTRONICS BV
92 FETERIS COMPONENTS BV

186 FMTC
41 HEIDENHAIN NEDERLAND BV

192 HOGESCHOOL UTRECHT
70a IMOTEC BV
187 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, AFD. PMA
34 KISTLER BV NEDERLAND

174 MARTEK BVBA
20 MITUTOYO NEDERLAND BV

144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV
139 NTS-GROUP
45 NUMERIK JENA GMBH
87 OCEAN OPTICS BV
51 OMRON ELECTRONICS BV
3 PARTNER NETWORK GROUP

53+54 PHAER
86 PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV
88 RENISHAW BENELUX BV

48+49 SEDECO VISION COMPONENTS BV
138 SENTECH SENSOR TECHNOLOGY BV
96 SMC PNEUMATICS BV

103 ST INSTRUMENTS BV
180 SUSS MICROTEC TEST SYSTEMS GMBH BENELUX

OFFICE
32 SYSTENCE 
23 VISION DYNAMICS 

Software, technisch wetenschappelijk
75 COMSOL BV

100 ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
80 ESI GROUP
77 FOREXX COMPANY BV

70a IMOTEC BV
63 LAPROCON

141 LASER 2000 BENELUX 
82 MICOS GMBH
20 MITUTOYO NEDERLAND BV
3 PARTNER NETWORK GROUP

53+54 PHAER
55 QUEST INNOVATIONS BV

149 ROELOFS MEETINSTRUMENTEN BV
48+49 SEDECO VISION COMPONENTS BV

103 ST INSTRUMENTS BV
32 SYSTENCE 

Vakbladen
63 LAPROCON

173 LASERTEC BV
76 MIKROPRODUKTION

Vision toepassingen
73 AEMICS BV

108 AIMS OPTRONICS 
165 BFI OPTILAS BV
27 BRAINCENTER 
61 BRAINCENTER 

106 CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
168 DEMCON 
62 DVC MACHINEVISION BV

186 FMTC
47 IMIX VISION SUPPORT SYSTEMS BV

181 IMS BV
1 KMWE PRECISION SYSTEMS & PRECISION

COMPONENTS
16 MASÉVON TECHNOLOGY BV
20 MITUTOYO NEDERLAND BV

116 MOLENAAR OPTICS VOF
93 NEDINSCO BV

144 NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV
56 NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION LAB

139 NTS-GROUP
51 OMRON ELECTRONICS BV
3 PARTNER NETWORK GROUP

53+54 PHAER
86 PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV

160 Q-SYS BV
55 QUEST INNOVATIONS BV

48+49 SEDECO VISION COMPONENTS BV
53+54 SOLINOTM

10 STEEN METROLOGY SYSTEMS 
101 SUMIPRO SUBMICRON LATHING BV
180 SUSS MICROTEC TEST SYSTEMS GMBH BENELUX

OFFICE
32 SYSTENCE 
43 TEGEMA GROUP
60 T&M SYSTEMS BV
59 VISION LIGHT TECH BV
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Meer weten: www.tue.nl/vacatures

We vragen:
•  een enthousiaste medewerker met MTS-Fijnmechanische Techniek of Werktuigbouwkunde niveau 4, 

liefst met LIS (Leidse Instrumentmakersschool) research instrumentmaken of bereid dit te halen

We bieden: 
• een functie in een professionele omgeving
• een maximaal salaris van € 2.901,- bruto

Voor meer informatie, bel de heer H.J.M. de Laat, 040  247 34 96. Of kijk op: www.tue.nl/gtd/

Een nieuwe technische uitdaging?
Graag werken in een breed en variërend werkgebied?

Instrumentmaker en leerling instrumentmaker

De Gemeenschappelijke Technische Dienst van de TU/e is op zoek naar een 
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3T ELECTRONICS & EMBEDDED
SYSTEMS
Institutenweg 6, 7521 PK  ENSCHEDE
Contactpersoon:
de heer Frits Markerink
T 053-4336633, F 053-4336869
@ info@3t.nl
w www.3t.eu

Custom Chips en Custom Systems
worden in opdracht van de klant gepro-
duceerd en geleverd.

3T BV, ELECTRONICS & EMBEDDED SYSTEMS 167

Partner voor ontwikkeling en levering
van elektronica & embedded systems.
3T is een complete en toonaangeven-
de ontwikkelaar van elektronica, em-
bedded software en embedded sys-

tems. 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 embed-

ded systems en elektronica
voor toepassing in uw pro-
ducten.

• Qualified Supply:
Gekwalificeerde toelevering
van ontwikkelde producten
en systemen. 

• Life-time Sustaining:
Onderhoud en service
gedurende de gehele
levensduur van uw product.

AIMS OPTRONICS 108

Vision for machines, Imaging, High
speed video, Storage 
Beeldverwerking, intelligente camera’s,
machine vision en accesoires, hoge
snelheid video, frame-grabbers, 
storage, verlichting, software.

Non-kontakt Meet- Controle- en
Inspectie-appartuur, Temperatuur, licht,
kleur, spanning, druk, verplaatsing;
Viscositeit; kontaktloos en door fiber
optic sensoren.
Pyrometrie, thermografie, endoscopie
en hoge temperatuurcamera’s, ook

AEMICS ontwikkelt Integrated
Electronics op klant specificatie.
Integrated Electronics zijn electronische
systemen gemaakt om op een klein
oppervlak veel functionaliteit te imple-
menteren.
AEMICS ontwikkelt hiervoor custom
chips (ASIC) en custom systems.
Custom chips van AEMICS bestaan uit
analoge, digitale, low voltage en high
voltage ciruits en zijn o.a. geschikt voor
piëzo technologie. Voor Custom sys-
tems worden veelal FPGA`s, DSP`s en
embedded processoren toegepast.

AEMICS BV 73

AEMICS verzorgt het supply manage-
ment. Voor Custom Chips beschikt
AEMICS over eigen testfaciliteiten en
opslag en verzorgt de logistiek en
levert wereldwijd op afroep.

AEMICS BV
Postbus 960, 7550 AZ  HENGELO
Contactpersoon: de heer M. Boer
T 074-2566615, F 074-2566634
@ m.a.boer@aemics.nl
w www.aemics.nl

voor onder water en  nucleaire om-
geving.
Lengte en snelheids meting zonder
kontakt door laser-dopler.

AIMS OPTRONICS
Hermaesstraat 6b, 
B 1950  KRAAINEM
Contactpersoon:
de heer Louk de Schutter
T 0032-27850029, F 0032-27318918
@ ldeschutter@aimsoptronics.be
w www.aimsoptronics.com

Eisenhowerweg 39, 5466 AB  VEGHEL
T t 0413-384480, F 0413-384497
@ info@actemium.nl
w www.actemium.nl

ACTEMIUM LINTRONICS 3
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Air-Parts B.V. is een handelsonder-
neming 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’ daadwerkelijk
inhoud.

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

ANTERYON BV 102

Industriële persluchtvoorziening en
koeltechnische installaties.  Levering
van compressoren, persluchtconditio-
nerings apparatuur, koelmachines,
koeltorens, service, onderhoud, en-
gineering en tijdelijke voorzieningen 
(verhuur). Airconet is o.a. gecertfiecerd
ISO 9001:2000, VCA* en STEK.

AIRCONET BV
Coenecoop 745, 
2741 PW  WADDINXVEEN
Contactpersoon: de heer E. Vosters
T 0182-633009, F 0182-633207
@ webmaster@airconet.nl
W www.airconet.nl

Anteryon B.V. is sinds 1943 actief in het
maken, bewerken en assembleren van
hoogwaardige optische elementen van
glas of glaskeramiek. Wij hebben toe-
gang tot de beste onderzoeksfaciliteiten
zoals Philips Research Laboratory en
Philips Applied Technologies.

Anteryon’s specialisme is het creëren
van oplossingen door gebruik te maken
van precisie glasbewerkingstechnieken
voor producten ten behoeve van indus-
triële, beeld, telecommunicatie en
microsysteem technieken. Anteryon is
een high-tech onderneming met als
kernwaardes, innovatie, precisie, crea-
tiviteit en klantgerichtheid, zowel in pro-
duct als proces. 
Binnen Anteryon zijn drie productgroe-
pen te onderscheiden met ieder haar
eigen productspecialisme, waardoor
een breed scala van producten wordt
geproduceerd. Zie www.anteryon.com.

ANTERYON BV
Postbus 33, 5600 AA EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer Hans v/d Laar
de heer Ruud Tromp
T 040-2561500, F 040-2561503
@ info@anteryon.com
W www.anteryon.com

AIR-PARTS BV 39

Een overzicht van de meetsystemen:
Meetsensoren
• Nauwkeurige meetsensoren voor

afstandsmeting, diktemeting, uitlijning,
statische en dynamische verplaatsin-
gen 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
T 0172-422455, F 0172-421022
@ hoof.w@air-parts.com
W www.air-parts.com

AIRCONET BV 104

ANALIS SA/NV
Leeuwerikstraat 28, B 9000  GENT
T 0032-92437710, F 0032-92200848
@ mail@analis.com
W www.analis.com

ANALIS SA/NV 149
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Op onze stand tonen wij de nieuwste
ontwikkelingen in het (sub-)nanometer
gebied. Lineaire piëzo-geleidingen met
lange slag en (sub-) nanometer reso-
lutie, Verschillende technologiën van
piëzo-motoren, elk met hun eigen
voordelen: hoge snelheid, hoge stijf-
heid, hoge resolutie. Dit alles kan
alleen met bijbehorende hoogwaardi-
ge meettechnologie tot in het Ångst-
röm-bereik; ook daar tonen wij voor-
beelden van. Daarnaast een breed
scala aan fijn-mechanische compo-
nenten voor electro-optische toepas-
singen en diverse machine-frame op-
lossingen voor trillingsisolatie, zowel
passief als actief.

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 samenstellingen waar
men ook de beschikking heeft over een
clean-room faciliteit.
Verder is Bakker Fijnmetaal uitgerust
met de meest moderne draai- en frees-
machines waaronder een Okuma LT-
200 MY met 8 assen en een doorlaat
van 52mm en een Hermle C 30 UP
5-assig bewerkingscentrum met pallet-
wisselaar. Uiteraard beschikt Bakker
Fijnmetaal over het ISO 9001:2000 cer-
tificaat en is in 2005 de Lloyd’s Quality
Award uitgereikt.

BAKKER FIJNMETAAL
Ekkersrijt 1310, 5692 AH  SON
Contactpersoon: de heer Rien Elling
T 0499-473416, F 0499-477229
@ info@bakkerfm.nl
W www.bakkerfm.nl

APPLICATIECENTRUM PRODUCTIETECHNOLOGIE 161

ACP is de nationale vraagbaak voor
Productietechnologie. Het ACP spoort
kennis op voor ondernemers die vra-
gen hebben op het gebied van
Productietechnologie.
Voor verdere informatie zie de website.

APPLICATIECENTRUM PRODUCTIE-
TECHNOLOGIE
De Rondom 1, 5612 AP EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer F.B. Kramer
T 040-2650580, F 040-2650581
@ info@acp4mkb.nl
W www.acp4mkb.nl

BAKKER FIJNMETAAL 129

APPLIED LASER TECHNOLOGY BV 72 + 84

APPLIED LASER TECHNOLOGY BV
De Dintel 2, 5684 PS  BEST
Contactpersoon: de heer E. Keune
T 0499-375375, F 0499-375373
@ info@alt.nl
W www.alt.nl
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Van fiberlasers met een bijna perfecte
laser bundel, lange levensduur (lage
gebruikskosten) en compacte opbouw
worden de toepassingsmogelijkheden
met de dag groter. De fiberlasers zijn
leverbaar in gepulste en continue
(moduleerbare) uitvoering. Op de
beurs zullen we een graveersysteem
op basis van een gepulste 20W fiber-
laser laten zien. Wij kunnen voor u 
op onze stand met een fiberlaser met
scanner systeem en passende soft-
ware een aardig aandenken graveren. 
Voor het monitoren van lasers en
andere lichtbronnen levert BFi

Naast het ontwikkelen van speciaal-
machines heeft BKL voor OEM-ers in
high-tech industrieën een specialisme
opgebouwd voor het ontwikkelen, fabri-
ceren, onderhouden en keuren van
klantspecifieke tools. 
BKL-als ervaren ontwikkelaar en bou-
wer van tooling equipment-draagt met
haar expertise bij tot de veiligheid en
zekerheid van een correct werkende
machine door alle aspecten van speci-
fieke tools uit handen te nemen; indien
gewenst tot en met de CE verantwoor-
delijkheid met alles wat daarbij komt.
Het keuren van de hijs- en hefmiddelen
neemt met dezelfde totaalaanpak hier
een speciale plaats in vanwege het
periodiek keuren.
BKL is wereldwijd actief om deze ser-
vicetools te inspecteren, te testen en 
te beproeven.

BKL ENGINEERING BV
Duivendijk 7, 5672 AD  NUENEN
Contactpersoon:
de heer Albert van Bakel
T 040-2951444, F 040-2951440
@ info@bkl.nl
W www.bkl.nl

Vd Berg Kunststofbewerking is gespe-
cialiseerd in het bewerken van kunst-
stof op klantspecificatie. Dat wil zeggen
dat we op maat gemaakte oplossingen
kunnen bieden voor elke sector of dat
nu lokaal, nationaal of internationaal is.
Erg belangrijk hierbij is dat we al in een
vroegtijdig stadium met onze klanten
meedenken.
Dankzij een combinatie van jarenlange
ervaring, know-how en een uniek,

geavanceerd machinepark is vd Berg
Kunststofbewerking inmiddels uitge-
groeid tot één van de grootste spelers
in de markt. 
Dus heeft u een vraag of probleem 
op het gebied van kunststofbewerking,
Kom langs op onze stand (nr.122), of
neem contact op met een van onze
medewerkers.

BKL ENGINEERING BV 147

VAN DEN BERG KUNSTSTOFBEWERKING BV 122

BFI OPTILAS BV 165

OPTiLAS een uitgebreid assortiment
meetapparatuur. Eveneens zullen wij
ook een ellipsometer tentoonstellen
die u in staat stelt dunne lagen in
kaart te brengen, zowel qua samen-
stelling als in dikte.

BFI OPTILAS BV
Postbus 222, 2400 AE  
ALPHEN AAN DEN RIJN
Contactpersoon: de heer A. Schotel
T 0172-446067, F 0172-443414
@ e-o.nl@bfioptilas.com
W www.bfioptilas.nl

VAN DEN BERG KUNSTSTOFBE-
WERKING BV
Postbus 1671, 5602 BR  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer E.M.B.T. Claassen
T 040-2670101, F 040-2670202
@ info@vdberg-kunststof.nl
W www.vdberg-kunststof.nl
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gen gevestigd. Hier worden motion
control systemen en sub modules ont-
wikkeld en geproduceerd, die voldoen

aan de hoge kwaliteits- en
nauwkeurigseisen binnen
de semiconductor en medi-
cal markt. Het NYCe 4000
besturingssysteem is hier
een voorbeeld van: deze
motion controller kan op
een breed scala aan moto-
ren aangesloten worden en
stuurt deze reproduceer-
baar tot op de nanometer
nauwkeurig aan. 
De NYCe 4000 is ook voor
piëzo toepassingen zeer
geschikt - op Precisiebeurs
zal Bosch Rexroth hiervan
een demonstratie geven.

BOSCH REXROTH ELECTRIC
DRIVES AND CONTROLS BV
Luchthavenweg 20, 
5657 EB  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer Ad Scheepers
T 040-2578888, F 040-2578800
@ contact-us@boschrexroth.nl
W www.boschrexroth.com/pas

Het bewerken van kunststof halffabri-
kaat, zowel verspanend (draaien, fre-
zen) als niet verspanend (lijmen, las-
sen en buigen).

BLW KUNSTSTOFFEN BV
De Huufkes 91, 5674 TL NUENEN
Contactpersoon: de heer H.H. Thorsen
T 040-2837838, F 040-2837375
@ hermann@blw-kunststoffen.nl
W www.blw-kunststoffen.nl

BoTech BV presenteert samenwerking
met Q-Sys

Q-Sys is specialist in motion-technolo-
gie en positioneersystemen.

BoTech BV is gespecialiseerd in het
vervaardigen en assembleren van
samenstellingen en machinecompo-
nenten tot zeer grote afmetingen met
uiterste precisie.
In een geavanceerd machinepark wor-
den componenten én samenstellingen
5-assig verspaand en vlakgeslepen tot
2,5 x 6 meter uit
één stuk.
Assemblage vindt
plaats in geconditio-
neerde montage-
ruimtes, deels clean-
room, daarbij ge-
bruik makend van
een ruime expertise
op het gebied van
meettechniek.
BoTech BV heeft
kennis en ervaring
op het gebied van

In Eindhoven is Bosch Rexroth’s
Competence Center voor
Semiconductor en Medical toepassin-

BLW KUNSTSTOFFEN 95

BOSCH REXROTH ELECTRIC DRIVES AND CONTROLS BV 104

BOTECH BV 160

verwerken van metalen, carbon-fibre,
graniet en keramiek.
In combinatie leveren BoTech BV en 
Q-Sys  totaaloplossingen van pro-
bleemanalyse tot eindproduct, van 
prototype tot seriematig.

BOTECH BV
Korte Dijk 2, 5705 CV  HELMOND
Contactpersoon:
de heer ir. R.A.A. van Mil
T 0492-551875, F 0492-527635
@ info@botechbv.com
W www.botechbv.com

BRANDT FIJNMECHANISCHE
INDUSTRIE BV 24

BRANDT FIJNMECHANISCHE
INDUSTRIE BV
De Strubbenweg 15, 
1327 GB  ALMERE
Contactpersoon: de heer H. Hoek
T 036-5231398, F 036-5332633
@ h.hoek@brandtfmi.nl
W www.brandtfmi.nl
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BrainCenter levert innovatieve oplos-
singen op het gebied van ontwikkeling
van producten en productiemiddelen.
Ons expertisecentrum is gespeciali-
seerd in de fijnmechanische machine-
en apparatenbouw, semi-conductors,
automotive, food, medical systems en
optical systems.
BrainCenter beschikt over ruim 30 jaar
expertise in de productie-optimalisatie.
Hierdoor kunnen onze kenniswerkers
klanten maximaal ondersteunen bij het
realiseren van een optimale productie. 
World Class Manufacturing is dé 
focus van BrainCenter. 
In deze stand is een Robot 

vision applicatie en precisie
laser eindproduct samenge-
bracht.

BRAINCENTER
Postbus 2300, 5600 CH
EINDHOVEN
Postbus 371, 9200 AJ
DRACHTEN
Contactpersoon: Secretariaat
T 040-2304265,

0512-592956,
F 040-2555330,

0512-593210
@ info@braincenter.nl
W www.braincenter.nl

meetmachine getoond. De 3D meet-
data van deze machine wordt  gevisua-
lisereerd en geanalyseerd door zelfont-
wikkelde software. De nadruk ligt op
het gebruikersvriendelijk kunnen mani-
puleren van 3D en 2D “views” op de
data.

BRAINCENTER
Postbus 371, 9200 AJ  DRACHTEN 
Postbus 2300, 5600 CH  EINDHOVEN
Contactpersoon: Secretariaat
T 0512-592956, 040-2304265,
F 0512-593210, 040-2555330
@ info@braincenter.nl
W www.braincenter.nl

BRAINCENTER 27

BRAINCENTER 61 B&S GROUP BV 115

B&S Group B.V., waaronder B&S
Technology B.V. en V&S B.V., richt zich
op het ontwerpen en fabriceren van
stempels, matrijzen, fijnmechanische
componenten en samengestelde pro-
ducten in het kwalitatief hoogwaardige
segment van de markt. 
B&S en V&S bieden een totaalconcept
en spelen vanaf de ontwikkeling van
een product tot en met het onderhoud
en de nazorg, een doorslaggevende
rol.
De opdrachtgevers bevinden zich voor-
namelijk in de marktsegmenten micro-
elektronica, medicopharma, automotive
en de glas- en verpakkingsindustrie.

B&S GROUP BV
Swaardvenstraat 2, 5048 AV  TILBURG
Contactpersoon:
de heer J. Schapendonk
T 013-4625800, F 013-4633512
@ j.schapendonk@bstechnology.nl
W www.bstechnology.nl

BrainCenter levert innovatieve oplos-
singen op het gebied van ontwikkeling
van producten en productiemiddelen.
Ons expertisecentrum is gespeciali-
seerd in de fijnmechanische machine-
en apparatenbouw, semi-conductors,
automotive, food, medical systems en
optical systems.
BrainCenter beschikt over ruim 30 jaar
expertise in de productie-optimalisatie.
Hierdoor kunnen onze kenniswerkers
klanten maximaal ondersteunen bij het
realiseren van een optimale productie. 
World Class Manufacturing is dé focus
van BrainCenter. 
In deze stand wordt een optische 3D
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CERATEC TECHNICAL
CERAMICS BV 150

In de Carl Zeiss stand is o.a. een  Vista
cnc gestuurde portaal meetmachine
opgesteld i.c.m. Calypso meetsoftware.
De Vista is ergonomisch qua opbouw

en levert een hoge kwaliteit prijsver-
houding. Door de juiste keuze van
materialen is de Vista meetmachine
inzetbaar binnen een ruim temperatuur
bereik (18-22 °C) dit met  behoud van
de meetmachine specificatie. Voor vra-
gen en opmerkingen staan wij u graag
te woord op onze stand.

CARL ZEISS BV
Trapezium 300, 
3364 DL SLIEDRECHT
Contactpersoon: de heer K. Gerritsen
T 0184-433551, F 0184-433500
@ k.gerritsen@zeiss.nl
W www.zeiss.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 project,
van conceptontwikkeling tot en met
realisatie en sustaining, een vakkun-
dige, professionele inbreng leveren.

Expertise
• machinedynamica met aanverwan

te regeltechniek voor snel en nauw-
keurig positioneren.

CARL ZEISS BV 149

CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS 106

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

• energieopslag systemen op basis van
sneldraaiende vliegwielen.

• vermogenselektronica.

Markten/klanten
• semiconductor industrie.
• (bio)medische/ farmaceutische indus-

trie.
• printing/imaging.
• ruimtevaart.
• energieopslag/elektrische aandrij-

vingen.

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
T 040-2635000,
F 040-2635555
@ hans.sluiters@ccm.nl
W www.ccm.nl

Ceratec Technical Ceramics produceert
industriële producten uit technische
keramiek. Probleemanalyse, ontwikke-
ling, prototyping en productie (CNC slij-
pen, 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.

CERATEC TECHNICAL
CERAMICS BV
Poppenbouwing 35, 
4191 NZ  GELDERMALSEN
Contactpersoon: de heer Kees Visser
T 0345-580101, F 0345-577215
@ k.visser@ceratec.nl
W www.ceratec.nl



COMSOL BV
Röntgenlaan 19, 
2719 DX  ZOETERMEER
Contactpersoon: de heer G. Hegemans
T 079-3634230, F 079-3614212
@ gerard@comsol.com
W www.comsol.com
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Bedrijfsprofielen

The COMSOL Group is a high tech
engineering software company which
provides software solutions for multi-

DATA@VISION BV
Postbus 108, 
3130 AC  VLAARDINGEN
Contactpersoon: de heer M. Laurensse
T 010-4608065, F 010-4608000
@ mla@datvision.com
W www.datvision.com

COMSOL BV 75

physics modeling. The company was
founded in July 1986 in Stockholm
Sweden. We have grown to include

offices in Denmark, Finland,
Norway, Germany, France,
Switzerland, The
Netherlands, U.S.A. and
United Kingdom. 
COMSOL Multiphysics is a
modeling package for the
simulation of any physical
process you can describe
with partial differential
equations (PDEs). 
It features state-of-the-art
solvers that address com-
plex problems quickly and
accurately, while its intuitive
structure is designed to
provide ease of use and
flexibility.

CONTROLLED VONK 
TECHNOLOGIE BV 63

Specialist in draadvonken, met zowel
standaard draden (0.25 / .20 mm) als
ook dundraad (0.03 mm) in alle gang-
bare materialen, maar ook zeer goed
gekend met materialen als: hardmetaal,
molybdeen, titanium, wolfraam, pkd .

CONTROLLED VONK 
TECHNOLOGIE BV
Groenstraat 5a, 
5528 NS  HOOGELOON
Contactpersoon:
de heer Albert van Heugten
T 0497-541040, F 0497-540205
@ cvtbv@wanadoo.nl
W www.cvtbv.nl

DATA@VISION BV 50

CVI Melles Griot is een wereldwijde
producent en leverancier van optische
componenten en systemen, lasers en
opto-mechanische hardware met in
huis engineering, prototyping, volume
productie en systeem integratie. CVI
Melles Griot beschikt over eigen pro-
ductie faciliteiten in Europa, Amerika en
Azië en bedient klanten in oa de vol-
gende markten: semiconductor, bio-
technology, metrology, lucht- ruimte-
vaart en universiteiten en onderzoek
instellingen.
Tijdens de precisiebeurs zullen we een
verscheidenheid van optische compo-

nenten tonen die u een overzicht
geven van onze mogelijkheden op het
gebied van vormen, specificaties en
coatings welke het gehele spectrum
beslaan van ver ultra violet tot infra-
rood. Daarnaast vindt u een overzicht
van onze gas-, diode- en DPSS lasers.

CVI MELLES GRIOT
Aalsbergen 2, 6942 SE  DIDAM
Contactpersoon:
de heer L.P. Uittenbogaard
T 0316-333041, F 0316-581396
@ info.holland@mellesgriot.com
W www.cvimellesgriot.com

CVI MELLES GRIOT 21
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company’s special strong point is the
provision of complete solutions, compri-
sing adhesives, curing lamps, intensity
control, dispensing equipment, and
implementation. DELO’s customers
are, for example, NXP, Bosch,
DaimlerChrysler, Festo, Infineon and
Siemens.

DELO INDUSTRIAL ADHESIVES
DELO-Allee 1, D 86949  WINDACH
Contactpersoon: de heer Robert Boks
T 053-4316968, F 053-4321386
@ robert.boks@delo.de
W www.delo.de

DEMCON realiseert – door onderzoek,
ontwikkeling en productie – high-tech
mechatronische systemen en produc-
ten. Met zijn mechatronische ontwerp-
benadering genereert DEMCON hoog-
waardige oplossingen voor complexe
vraagstukken in uiteenlopende mark-
ten, van semicon en defense tot medi-
cal en life sciences. 
Voor het bieden van mechatronische
totaaloplossingen heeft DEMCON alle
benodigde disciplines in huis – door
integratie van disciplines en een sterke
focus op beheersbaarheid weet het
complexe projecten tot een succes te
maken. Daarbij is de mechatronic sys-
tems engineer de spil in een gefaseer-
de projectaanpak die zich bij DEMCON
kenmerkt door sterk analytisch vermo-
gen, creatief denken en pragmatisch
handelen: Analyze. Create. Achieve.

DEMCON
Zutphenstraat 25,
7575 EJ  OLDENZAAL
Contactpersoon:
mevrouw Bianca Screver
T 0541-570720, F 0541-570721
@ managementsupport@demcon.nl
W www.demcon.nl

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
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 vier thema’s gedefini-
eerd; Adaptive Optics, Medical
Instruments, Intelligent Automotive
Systems en Micro and Nano
Engineering. Het samenbrengen van
de domeinen Mechatronica en
Microsystemen leidt tot een groot aan-
tal uitdagingen en mogelijkheden. In
ons paviljoen zullen onderzoekers aan
de hand van opstellingen de uitdagin-
gen en hun visie op deze uitdagingen
graag toelichten.

DELFT CENTRE FOR 
MECHATRONICS AND 
MICROSYSTEMS
Mekelweg 2, 2628 CD  DELFT
Contactpersoon:
mevrouw I.N. van Marion-Rehorst
T 015-2782711, F 015-2783910
@ i.n.vanmarion-rehorst@tudelft.nl
W www.dcmm.tudelft.nl

DELFT CENTRE FOR MECHATRONICS AND MICROSYSTEMS 193 DEMCON 168

DELO INDUSTRIAL ADHESIVES 61

Portrait Precisiebeurs

DELO is a leading manufactu-
rer of industrial adhesives and
has an experience of 45 years
in this field. The company pro-
vides tailor-made special adhe-
sives for applications in all lines
of business – from electronics
to chip card and automotive
industry as well as in glass and
plastic processing. DELO’s
core competence are adhesi-
ves for fast processes, e. g. the
light-curing and light-activated
acrylates and epoxies. The



Doeko B.V. is een gereedschapmakerij
en producent van complexe, extreem
nauwkeurige gereedschappen en com-
ponenten. Deze worden zowel enkel-
voudig als in serie geproduceerd. 

In onze geklimatiseerde werkplaats
staat een uiterst compleet en modern
machine opgesteld.

De kernactiviteiten van Doeko zijn
onder te verdelen in het ontwerpen en
fabriceren van stempels, matrijzen en
fijnmechanische modules. 
Een zwaartepunt ligt bij de bouw van
modules waarbij complexiteit en nauw-
keurigheid samenkomen en veelal voor
de semiconductor-industrie bestemd
zijn. Zo heeft Doeko o.a. een expertise
op het gebied van mechanische aan-

Dutch Precision Technology is een
branchevereniging waarbij het verbete-
ren van de bedrijfsvoering bij leden, het
bevorderen van technologische ontwik-
kelingen en het versterken van de
marktpositie centraal staat. DPT werkt
samen met relevante organisaties en
instituten.

DUTCH PRECISION TECHNOLOGY
(DPT)
Einsteinbaan 1, 
3439 NJ  NIEUWEGEIN
Contactpersoon: de heer R. den Toom
T 030-6053344, F 030-6053208
@ dpt@metaalunie.nl
W www.dptech.nl
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Bedrijfsprofielen

drijfcomponenten zoals nokschijven 
en functieschuiven.

Tijdens deze beurs kunt u kennisma-
ken met ons bedrijf, onze capaciteiten
en de expertise die wij hebben in het
vervaardigen van complexe fijnmecha-
nische modules en onderdelen.

DOEKO BV Stempels  Matrijzen
Fijnmechanica
Th. Van Heereveldstraat 1, 
6551 AK  WEURT (bij Nijmegen)
Contactpersoon:
de heer G.J. van Doesburg
de heer H. Thoonen
T 024-6790750, F 024-6790755
@ info@doeko.nl
W www.doeko.nl

D&M VACUÜMSYSTEMEN BV
Albert Plesmanstraat 3, 
6021 PR  BUDEL
Contactpersoon: de heer M. Driessen
T 0495-491967, F 0495-494385
@ m.driessen@dm-vacuumsystemen.nl
W www.dm-vacuumsystemen.nl

DOLLWIN GROUP
Ambachtsstraat 41, Industrieterrein
Vèèneslat, 7102 DW  WINTERSWIJK
T 0543-546000, F 0543-520098
@ info@dollwin.nl
W www.dollwin.nl

D&M VACUÜMSYSTEMEN BV 6 DUTCH PRECISION 
TECHNOLOGY (DPT) 131

DOEKO BV Stempels  Matrijzen  Fijnmechanica 154

DOLLWIN GROUP 3
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d-Switch ontwikkeld en produceert
bedienpanelen en User Interfaces op
basis van piezo-technology. Waterdicht,
vandaalbestendig, design, real materi-
als zijn de kenmerken van deze pro-
dukten, die terug te vinden zijn in
Pinautomaten, vuilniswagens, koffiema-
chines en in professionele keukenap-
paratuur. De komende jaren zal de
piezo technologie verder ontwikkeld
worden zodat toepassing in consumen-

ten producten tot de mogelijkheden
gaan behoren.

D-SWITCH BV
Industrieweg 61, 1521 NE  ZAANSTAD
Contactpersoon:
de heer Rene de Vries
T 075-6216262, F 075-6216957
@ rene@d-switch.com
W www.d-switch.nl

Eaglet Optronics BV. Een jong bedrijf
met jarenlange ervaring  in ”Photonic
Innovations”. Als Ingenieursbureau in
Optica / Fotonica levert Eaglet
Optronics: Systems,  Sub-systems,
Optical Services en Customised Optical
Components.
Enkele zwaartepunten in de activiteiten
zijn: Optische Simulaties/Calculaties,
Lasertechniek (incl. diodelasers),
Fibertechnologie en speciale
Lichtbronnen.
Onder Services vallen o.a. onze cur-
sussen ‘Elementaire Optica’, ‘Optical
Design’ en ‘Laserveiligheid’, deze laat-
ste bedoeld voor medewerkers die met
laserapparatuur omgaan.
Of het nu gaat om een lensontwerp,
een advies op fotonica gebied of het
verzorgen van de productie van één
enkel prototype of productserie in bin-
nen of buitenland, bij Eaglet Optronics
kunt u goed terecht!

EAGLET OPTRONICS BV
Glaslaan 2, SWA3.028, 
5616 LW  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer ing. H.J. van Binsbergen
T 040-2926429, F 040-2927546
@ info@eopt.eu
W www.eaglet-optronics.eu

D-SWITCH BV 70 EAGLET OPTRONICS BV 113

DVC MACHINEVISION BV 62

DVC verkoopt Vision componenten
zoals industriële camera’s, intelligent
camera’s, framegrabbers, lenzen en
software pakketten. Deze componenten
zijn bedoeld voor beeldverwerking, beel-
danalyse en machine vision systemen. 
Binnen de Benelux vertegenwoordigt
DVC exclusief de merken: Sony,  Basler,
Matrox en Media Cybernetics. 
DVC adviseert u zowel technisch als 
op commercieel gebied over de beste

Vision componenten, afgestemd op úw
applicatie. Om u goed te informeren en
de trends in de markt te volgen, presen-
teren wij op de Precisiebeurs 2007 de
nieuwste producten van Matrox, Basler
en Sony.

Wij verwelkomen u graag op de
Precisiebeurs 2007 en verstrekken 
u graag alle informatie over de 
nieuwste trends in Vision!

DVC, uw partner in Vision!

DVC MACHINEVISION BV
Postbus 8835, 4820 BC  BREDA
Contactpersoon: de heer G. Ouëndag
T 076-5440588, F 076-5417893
@ glenn@machinevision.nl
W www.machinevision.nl
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Energieonderzoek Centrum Nederland
- Engineering & Services

Engineering & Services is de techni-
sche ondersteunings- en ontwikkelings-
groep van ECN. Deze groep van ca.
100 mensen ontwerpt, realiseert en
instrumenteert experimentele installa-
ties, prototypes en hightech componen-
ten, doet aan materiaal onderzoek, ver-
zorgt gegevensverwerking, gegevensvi-
sualisatie en schrijft wetenschappelijke
software. Deze groep ondersteunt hier-
mee 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.
Deze diensten zijn niet alleen voor
interne opdrachtgevers maar worden
ook aangeboden via ons serviceloket.

ENERGIEONDERZOEK CENTRUM
NEDERLAND
Westerduinweg 3, 1755 LE  PETTEN
Contactpersoon:
de heer P.S. Wardenaar
T 0244-564661, F 0224-568407
@ es@ecn.nl
W www.ecn.nl

The Elliptecmotor and Elliptecmodule -
low-cost driving concepts

The Elliptecmotor is a low-cost piezo
motor that weights 1,2g. With a few
microns stepsize motion speeds from
several microns per minute up to sever-
al 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.
The Elliptecmodule combines a piezoe-
lectric motor, the driven element, and
interface.

electronics in a compact package.
Depending on the software version and
the application, the modules can exhibit

DC-motor or stepper-motor behaviour,
and also provide added functionality.

Elliptec Resonant Actuator AG, 
a Siemens AG spin-off based in
Dortmund, Germany, was founded in
2001. Elliptec, DIN ISO 9001 certified,
provides a 100% quality check for
every product delivered to customers.

ELLIPTEC RESONANT ACTUATOR
AG
Meinhardstrasse 3, 
D 44379  DORTMUND
Contactpersoon: Mrs. S. Selke
T 0049-2312927020;
F 0049-23129270250
@ selke@elliptec.com
W www.elliptec.com

ECM staat voor electrochemical machi-
ning een niet conventionele metaalver-
spaningstechniek met diverse onge-
kende mogelijkheden en voordelen. Op
de beurs tonen wij diverse producten
welke middels de ECM techniek
gemaakt zijn, maar zullen wij ook onze

laatste computer animatie van het pro-
ces presenteren. Deze computer ani-
matie hebben we speciaal ontwikkeld
om de klant en in dit geval de beurs-
bezoeker te informeren over de wer-
king van de ECM techniek.

ECM TECHNOLOGIES BV / ECM
PRODUCTIONS BV
Castorweg 56, 
8938 BE  LEEUWARDEN
Contactpersoon:
de heer Hans-Henk Wolters
T 06-22379750, F 084-7115507
@ wolters@electrochemicalm-

achining.com
W www.electrochemicalmachining.com

ECM TECHNOLOGIES BV / ECM PRODUCTIONS BV 63 ENERGIEONDERZOEK CENTRUM
NEDERLAND 100

ELLIPTEC RESONANT ACTUATOR AG 124
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ERIKS AANDRIJFTECHNIEK / ELMEQ
Broeikweg 25, 
2871 RM  SCHOONHOVEN
Contactpersoon: mevrouw M. Overbeek
T 0182-303456, F 0182-386920
@ m.overbeek@elmeq.nl
W www.elmeq.nl

PRECIES IN PRESTATIE

Etchform, Hilversum presenteert een
uitgebreide keuze aan geëtste precisie-
componenten uit  een groot assorti-
ment aan diverse metaallegeringen.
Deze precisie – componenten kunnen
na de etsbewerking voorzien worden
van een galvanische oppervlaktebe-
handeling, een mechanische of een
thermische bewerking.
Het assortiment aan metaallegeringen

in een materiaaldikte van 5 micron –
1,5mm zoals RVS – Cu – Titaan –
Zilver – Berryliumkoper – elgiloy –
Tantalum enz. is uniek in Europa.    
Toepassingen zijn contactveren voor
sensoren, implantaatdelen uit “exoti-
sche” metaal legeringen, positioneer -
en geleidingsstukken voor de machine-
bouw, metaalmaskers voor natte pro-
cessen, connectie delen voor solarcel-
len, filter & zeven voor diverse industri-
ële toepassingen. De precisie-etstech-
niek is met name geschikt voor MST-
toepassingen.
Productie vindt plaats in een cleanroom

omgeving. Etchform is ISO 9001/14001
gecertificeerd.

ETCHFORM BV
Postbus 4025, 1200 LA HILVERSUM
Contactpersoon: de heer Ing. B.
Martinus
T 035-6855194, F 035-6835616
@ info@etchform.com
W www.etchform.com

ERIKS AANDRIJFTECHNIEK / ELMEQ 120

Binnen ERIKS Aandrijftechniek is
Elmeq is de specialist als het gaat om
aandrijftechniek in het klein. Wij zijn
een gedreven partner die zowel elektri-
sche als mechanische aandrijfproduc-
ten en -systemen levert tot een vermo-
gen van 1kW. Sinds 1978 zijn we de
drijvende kracht achter de motion con-
trol toepassingen van onze klanten met

ENGELEN CONSULTANCY 63

ENGELEN CONSULTANCY
Valkenhorstlaan 31, 
5709 RJ  HELMOND
Contactpersoon: de heer R. Engelen
T 0492-515787, F 084-7461137
@ rene.engelen@planet.nl
W www.engelen-consultancy.nl

toonaangevende fabrikanten uit binnen-
en buitenland.
Elmeq onderscheidt de volgende vier
productgroepen:
• Roterend 
• Lineair 
• Componenten 
• Elektronica & software 

Op de Precisiebeurs tonen
wij u een werkende Hiwin
direct drive lineairmotor,
borstelloze stappen- en
servomotoren met geïnte-
greerde elektronica, PCB
mounted motor amplifiers,
precisiespindels, askoppe-
lingen en tandriemen.

ETCHFORM BV 142

ESI GROUP 63

ESI Group is a leading global supplier
in digital simulation solutions for proto-
typing and manufacturing.  Its suite of
coherent, industry-oriented applications
realistically simulates a product’s inten-
ded function, manufacture, and perfor-
mance according to certification or vali-
dation procedures. ESI products for
design, manufacturing, and performan-
ce simulation allow the user to dramati-
cally reduce costs and lead times
across the entire development cycle.
The ESI Design and Analysis
Simulation Group develops the soft-
ware products which allow design engi-
neers to simulate in detail the complete
assembled product early in the devel-
opment process.  Applications range
from CFD and multi-physics, to dyna-
mics, acoustics, structural, and mecha-
nism analysis.

ESI GROUP
Mergenthalerallee 15-21, 
D 65760  ESCHBORN
Contactpersoon:
Mr. dr. Mustafa Megahed
T 0049-619109583200;
F 0049-619109583201
@ mme@esi-group.com
W www.esi-group.com



grenzen: steeds sneller (acceleraties >
20 g en snelheden > 20 m/s) en nauw-
keuriger (positie- en snelheidsnauw-
keurigheden 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
geïntrigeerde systemen.

ETEL BV
Postbus 92, 6710 BB  EDE
Contactpersoon: de heer E. Willems
T 0318-495200, F 0318-495210
@ ewillems@etelbv.nl
W www.etelbv.nl
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Bedrijfsprofielen

De hoofdactiviteit is het uitvoeren van
slijtage en wrijving onderzoek voor de
industrie in Micro and Macro range.

Tijdens de exhibistie wordt voorname-
lijk de nadruk gelegd op een Micro
Tribologische tester en een positioneer
tafel met nano precisie. 
Het testen in Microrange heeft tal van
voordeel om correlaties te vinden met
de praktijk, hiervoor wordt gebruikt
gemaakt van Tetra technology om de
gewenste precisie te bereiken. Deze
tester heeft de mogelijkheid om 6
decades te overbruggen beginnende
van 5µN. 
Verscheiden bewegingsmodules maakt
het mogelijk om elke aplicatie nauw
gezet te simuleren en zodoende een
voorsprong in product ontwikkeling te
verkrijgen.

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 motoren.
Basis van de onderneming zijn de
R&D-afdelingen met in totaal 80 mede-
werkers. De drive binnen de onderne-
ming is het zoeken naar de technische

ETEL BV 46

EUROPA-KOYO BV
Postbus 1, 2965 ZG  NIEUWPOORT
Contactpersoon: de heer J. Blonk
T 0184-606800, F 0184-606857
@ jan.blonk@koyo.nl
W www.koyo.nl

FALEX TRIBOLOGY NV
Wingepark 23B, 
B 3110  ROTSELAAR
Contactpersoon:
de heer Kevin Martens
T 0032-16407965
F 0032-16405128
@ kevin.martens@falexint.com
W www.falexint.com

EUROPA-KOYO BV 81FALEX TRIBOLOGY NV 146

EURO-TECHNIEK-EINDHOVEN BV
Postbus 283, 5500 AG  VELDHOVEN
Contactpersoon: de heer H. Verhoeven
T 040-2539995, F 040-2539255
@ herman.verhoeven@

euro-techniek.nl
W www.euro-techniek.nl

EURO-TECHNIEK-
EINDHOVEN BV 12
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Feteris Components is een toeleveran-
cier van gespecialiseerde Industriële
Sensoren en M.M.I. producten voor de
machine en apparatenbouw alsmede
de process-, medische industrie.

FETERIS COMPONENTS BV
Scheveningseweg 15, 
2517 KS  'S-GRAVENHAGE
Contactpersoon:
de heer A.C. van Meekeren
T 070-3924421, F 070-3644249
@ sales@feteriscomponents.nl
W www.feteriscomponents.com

• 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
T 0314-345711 
F 0314-345717
W www.fitel.nl

FARO ontwikkelt en verkoopt draagba-
re, computergestuurde 3D meetsyste-
men en de bijbehorende software. De
FARO meetsystemen bieden een grote
diversiteit aan toepassingsmogelijkhe-
den met een serie producten voor
metingen tussen 5 µm en 70 meter.
Momenteel heeft FARO circa 13.500
installaties en 6.500 klanten wereldwijd.

Met de producten van FARO kunnen
direct op de werkvloer meetinspecties
worden uitgevoerd op onderdelen en
eindproducten. De resultaten van deze
meetinspecties worden automatisch in
een meetrapport weergegeven, waar-
door de kans op menselijke fouten tot
een minimum wordt beperkt. Tevens
kan met dit meetrapport de kwaliteit
van de producten aan afnemers wor-
den gewaarborgd.

FARO BENELUX BV
Flight Forum 3502, 
5657 DW  EINDHOVEN
Contactpersoon:
mevrouw S. van de Vorstenbosch
T 040-2342310, F 040-2340403
@ benelux@faroeurope.com
W www.faro.com

FARO BENELUX BV 17 FETERIS COMPONENTS BV 92

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 pro-
duceren of systemen welke u als eigen
product in de markt zet. Wij kunnen
complete projecten regisseren en reali-
seren of deelnemen als lid van een pro-
jectteam. Onze specialisten hebben hun
expertise op de volgende gebieden:
• elektromechanische persen
• bewegen en positioneren van sys-

teemdelen en producten
• handeling van vloeistoffen

FITEL ENGINEERING BV 117

Sensors & M.M.I. Products

Sensors  
Potentiometers � 

Pressure sensors � 

LVDT’s � 

Inclination sensors � 

Straingauges � 

Displacement sensors � 

Loadcells � 

Acceleration sensors � 

Laser sensors � 

Rate gyro’s � 

Encoders � 

M.M.I. Products
Joysticks � 

Trackballs � 

Touchscreens � 

Phone: +31 (0)70 392 44 21
sales@feteriscomponents.nl

FOCAL OPTRONIX Sp. z o.o. Polen
Glaslaan 2, SWA3.028, 5616 LW
EINDHOVEN
T 040-2926429
F 040-2927546

FFOCAL OPTRONIX 
Sp. z o.o. Polen 113



Machinefabriek Gebrs. 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 
GEBRS. FRENCKEN BV
Hurksestraat 16, 
5652 AJ  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer P. van der Steen
T 040-2507507
F 040-2507520
@ machinefabriek@frencken.nl
W www.frencken.nl
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De FMI Group is een zelfstandige pro-
ductie organisatie met verschillende
vestigingen in Nederland en Turkije.
We produceren op klantspecificatie. 
Wij zijn voor klanten productiepartner
en  ondersteunen in de vertaalslag van
idee naar maakbare productie. We
hebben veel hoogwaardig en veel-
zijdige productie processen in huis en
deze worden bediend door zeer ge-
dreven vakmensen. 

Onze competenties:
• Verspanen van precisie onderdelen

en samenstellingen
• Ondersteuning in ontwerp en pro-

duceerbaarheid
• Aantallen van prototype tot jaar-

orders
• Lean high-tech oplossingen in

Nederland
• Low cost volume productised in

Turkije, India en China

• Gedreven en hoog gekwalificeerd
personeel (160 mensen in dienst)

Voor meer informatie www. fmigroup.nl

FMI GROUP
De Brauwweg 17, 
3125 AE  SCHIEDAM
Contactpersoon:
de heer G.W. van der Schee
T 010-4626899;
F 010-4626088
@ info@instrumek.com
W www.fmigroup.nl

FMI GROUP 30 MACHINEFABRIEK GEBRS.
FRENCKEN BV 163

FMTC 186

Flanders' Mechatronics Technology
Centre vzw (FMTC) is een gemeen-
schappelijk onderzoekscentrum dat de
missie heeft om een brug te bouwen
tussen de wetenschappelijke en indus-

triële kennis op gebied van mechatroni-
ca. Een mechatronische benadering
van een productontwerp brengt mecha-
nica, elektronica en software op een
optimale manier samen met de doel-

stelling producten meer modulair, intel-
ligenter en performanter te maken. 

Om haar doelstelling te verwezenlijken,
voert FMTC industriegedreven onder-
zoeksprojecten uit op midden en lange
termijn binnen de volgende domeinen:
• machine servitizatie
• modulaire machines
• hoog-productieve machines

FMTC zal samen met Sirris op de pre-
cisiebeurs aanwezig zijn en een alge-
meen overzicht van zijn activiteiten 
presenteren.

FMTC
Celestijnenlaan 300d, bus 04027,
B 3001  HEVERLEE

Contactpersoon: de heer Marc Engels
T 0032-16328050
F 0032-16328064
@ info@fmtc.be
W www.fmtc.be

Bedrijfsprofielen
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Het lectoraat Mechatronica is gevestigd
op de Fontys Hogeschool in Eindhoven.
Het mechatronica lectoraat voert toe-
gepast onderzoek uit voor zowel het
bedrijfsleven als voor de Fontys
Hogescholen. Studenten kunnen op
deze manier de praktische kant van
een mechatronicus ervaren.

Op de beurs zijn twee projecten te
zien, de motion control-online module
en de z-motor. De motion control-online
module is een project waarbij studen-
ten in staat zijn om op afstand een
practicum te kunnen uitvoeren. De 
z-motor is een onderdeel van een pick
and place machine die een component
kan plaatsen op de printplaat.

FONTYS HOGESCHOLEN
Postbus 347, 5600 AH  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer Stappers
de heer Verstegen
T 0877-873606
F 0877-876344
@ m.stappers@fontys.nl

p.verstegen@fontys.nl
W www.fontys.nl/mechatronica

FONTYS HOGESCHOLEN 183

FOREXX COMPANY BV 77

Forexx Company -'the technology
recruiters'- is een arbeidsbemiddelings-
bureau gespecialiseerd in bemiddeling
van personeel met een afgeronde HTS
of Technisch Universitaire opleiding.

Forexx richt zich met name 
op kandidaten met een achter-
grond in de ICT, werktuig-
bouwkunde, elektrotechniek,
telecommunicatie, marine, off-
shore en luchtvaarttechniek.
Forexx richt zich op kandida-
ten met minimaal 2 jaar erva-
ring, kandidaten die klaar zijn
voor een tweede of derde stap
in hun carrière. Door te wer-
ken vanuit de eisen en wen-
sen van de kandidaten kan
men ervan uit gaan dat de
profielen die een opdrachtge-
ver van Forexx krijgt, alleen
geïnteresseerde en gemoti-
veerde kandidaten vertegen-
woordigen, die aan de slag
willen.

FOREXX COMPANY BV
Leostraat 4, 
5615 BM  EINDHOVEN
Contactpersoon:
mevrouw M. Wieringa
T 040-291645
F 040-2916477
@ m.wieringa@forexx.nl
W www.forexx.nl

Producent van keramische componen-
ten, die ondermeer produceert door-
middel van het spuitgiet proces.
Formatec produceert aan de hand van
de door de klant aangeleverde files.
Belangrijk onderdeel van Formatec is
de R&D afdeling die de ontwerpen van
de klant begeleiden tot een maakbaar
product.

Formatec opereert in de volgende
markten: sensoren, pompen, elektroni-
ca, mechanica, automotiv, dentaal,
medisch en luxe goederen (horloges,
enz.).

FORMATEC TECHNICAL
CERAMICS BV
Nobelstraat 16, 5051 DV  GOIRLE
Contactpersoon:
de heer Harrie Sneijers
T 013-5308080
F 013-5308090
@ info@formatec.nl
W www.formatec.nl

FORMATEC TECHNICAL
CERAMICS BV 123



N r . 5   2 0 0 7 42

Bedrijfsprofielen

Frencken Engineering ontwerpt com-
plexe, mechatronische systemen. 
Onze kracht ligt in het ontwerpen van
een ‘maakbaar’ product. Oplossingen
zijn kostenbewust en reproduceerbaar.
Frencken Engineering is onderdeel 
van Frencken Mechatronics, die ver-
volgens als systeemleverancier het 
volledige productietraject - van inkoop
tot assemblage en testen - kan ver-
zorgen.

We hebben ons gespecialiseerd in het
nauwkeurig bewegen en positioneren
en in de vacuümtechniek. Onze klanten
bevinden zich in de semi-conductor,
analytische en medische markt. 
Op de Precisiebeurs worden een aan-
tal voorbeeldprojecten getoond.

FRENCKEN ENGINEERING
Hurksestraat 16, 
5652 AJ  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Jeroen Bresser

• Onderdelen of deelbewerkingen voor
producenten van gereedschappen en
precisieonderdelen.

Binnen dit brede terrein is Gebo
Jagema Precision op zijn best als
design, engineering, productie en ser-
vices optimaal op elkaar zijn afge-
stemd. Deze werkwijze is een garantie
voor complexe en hoogwaardige
metaalgereedschappen met zeer hoge
toleranties.
Zo kunnen we in korte tijd modellen en
prototypes fabriceren en zijn specialisti-
sche deelbewerkingen zoals het bewer-
ken van hardmetaal ons op het lijf
geschreven.

GEBO JAGEMA PRECISION BV
Postbus 44, 
5550 AA VALKENSWAARD
Contactpersoon: de heer H. van Assen
T 040-2040355
F 040-2042250
@ henk.van.assen@gebojagema.nl
W www.gebojagema.nl

Breed werkveld
Gebo Jagema Precision is een gere-
nommeerd metaalbedrijf van formaat.
• Matrijzen voor kunststof spuitgietpro-

ducten

• Precisieonderdelen voor machine- 
en apparatenbouw

• Gereedschappen, slijtonderdelen 
en meetmiddelen voor productie-
processen

FRENCKEN ENGINEERING 163

GEBO JAGEMA PRECISION BV 156

T 040-2507507
F 040-2507500
@ jbresser@frencken.nl
W www.frencken.nl
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hexapods van Alio. Deze positioneer-
systemen worden ingezet in o.a. de
fotonica, testlaboratoria, microbewer-
kingen en in de medische en semicon-
ductorindustrie. Moet het wel nauwkeu-
rig maar is micronniveau voldoende,
dan bieden ook de lineaire servomoto-
ren van LinMot uitgebreid met een
externe encoder al een zeer goede
oplossing.

GRONEMAN BV
Postbus 24, 
7550 AA HENGELO
Contactpersoon:
de heer André Lammertink
T 074-2551140
F 074-2551109
@ besturingstechniek@

groneman.nl
W www.groneman.nl

FRIATEC AG is één van de meest
gespecialiseerde producenten van
keramische componenten uit zuivere
oxides, met als geregistreerd handels-
merk FRIALIT®DEGUSSIT®. Er zijn
zeer veel uiteenlopende toepassingen,
bijvoorbeeld in verschillende industrie-
takken, laboratoria, meet- en regeltech-
niek, machinebouw (O.E.M.), elektro-
techniek en elektronica. Behalve stan-
daard producten wordt ook volgens
klantwens en tekening geproduceerd.
Niet alleen diverse aluminiumoxides,
maar ook zirkoonoxides, siliciumcarbi-
de en siliciumnitride behoren tot de
mogelijkheden.

Als voormalige dochteronderneming
van FRIATEC houdt Glynwed B.V. zich

onder meer bezig met de ver-
koop van FRIALIT®DEGUS-
SIT® keramiek. Op standnum-
mer 137 presenteert Glynwed
B.V. ook dit jaar weer een grote
verscheidenheid aan kerami-
sche componenten van FRIA-
TEC AG.

GLYNWED BV
Postbus 53, 
4797 ZH  WILLEMSTAD NB
Contactpersoon:
mevrouw E. Huisert
T 0168-473651
F 0168-473200
@ ella.huisert@glynwed.nl
W www.glynwed.nl

Gelderblom CNC is leverancier voor de
Benelux van Okuma CNC draaibanken
en bewerkingscentra. Tevens leveran-
cier van Brother bewerkingscentra voor
Nederland.

GELDERBLOM CNC MACHINES BV
Maarssenbroeksedijk 9,
3542 DL UTRECHT

Contactpersoon:
de heer K.J. van Kooten
T 030-2412541
F 030-2411948
@ k.vankooten@gelderblom.nl
W www.gelderblom.nl

GELDERBLOM CNC 
MACHINES BV 9

GLYNWED BV 137

Om de ontwikkelingen in de markt goed
te kunnen volgen heeft Groneman haar
activiteiten  toegespitst op de aandrijf-
techniek en besturingstechniek. Met
name op het besturingstechnische vlak
richten wij ons op nauwkeurige positio-
nering binnen de automatisering van
productieprocessen. Deze nauwkeurig-
heid bereikt zelfs het nanometerniveau
met de lineaire en roterende sledes en

GRONEMAN BV 94



MAKE LIGHT | MANAGE LIGHT | MEASURE LIGHT

Belgium
Newport Spectra-Physics B.V.

Phone: +32 (0)16 40 29 27
Fax: +32 (0)16 40 22 27
belgium@newport.com

Netherlands
Newport Spectra-Physics B.V.
Phone: +31 (0)30 659 21 11

Fax: +31 (0)30 659 21 20
netherlands@newport.com A
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For well over 35 years, Newport has been offering the widest
selection of precision manual and motorized positioning devices
available anywhere. The breadth of our product line includes lin-
ear stages, rotation stages, actuators, and a full complement of
highly repeatable, single and multi-axis motion controllers.

With high precision, high throughput motion control products
rugged enough for the most demanding production environment
and sensitive enough for critical research applications – Newport
provides solutions to fit most any need.

Let Newport move you. Visit our online selection guide at
www.newport.com/moveme and find the right choice for your
motion application. Or call us.

Newport Positioners: 
All the Right Moves



� M E T O P T I C A , O P TO - E L E K T R O N I C A , V I S I O N - E N L A S E R T E C H N O L O G I E

� VA N VO O R S T U D I E TOT E I N DV E R A N T WO O R D E L I J K H E I D

� S L AGVA A R D I G E N B E T R O K K E N

MET EEN UITSTEKENDE REPUTATIE OP DE TERREINEN

• optische metrologie (lasertriangulatie, afstands- en vormbepaling)

• lichtverstrooiingstechnieken

• laserinterferometrie en -diffractie

• beeldopname- en bewerkingstechnieken

• spectroscopie en kleurkarakterisering

• glasvezeltechnieken

• CCD-technieken met één- en tweedimensionale arrays

• optiekontwerp op basis van ray tracing

• UV-, visible en IR-technieken

ALLES IN HUIS

• Uitstekend uitgerust laboratorium

• Prima Fysici

• Pilot-serie productie faciliteiten

• Indien gewenst: vervolgproductie via de NTS-Group

NTS-OPTEL BV - Kerkenbos 1303 - 6546 BG Nijmegen - info@optel.nl - www.optel.nl 

VO O R E E N H E L D E R E V I S I E O P U W M O G E L I J K H E D E N
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Bedrijfsprofielen

chines en aan fabrikanten van geauto-
matiseerde installaties en machines,
met name voor de halfgeleider- en
elektronicabewerking.

HEIDENHAIN NEDERLAND BV
Copernicuslaan 34, 
6716 BM  EDE GLD
Contactpersoon: de heer J. Bazuin
T 0318-581800
F 0318-581870
@ verkoop@heidenhain.nl
W www.heidenhain.nl

HARMONIC DRIVE AG
Hoenbergstrasse 14, 
D 65555  LIMBURG/LAHN
Contactpersoon: Mrs. N. Meister
T 0049-643150080;
F 0049-6431500818
@ meister@harmonicdrive.de
W www.harmonicdrive.de

HEMBRUG BV
Postbus 6014, 2001 HA HAARLEM
Contactpersoon: de heer O. Geluk
T 023-5124920
F 023-5124901
@ geluk@hembrug.com
W www.hembrug.com

HARMONIC DRIVE AG 169HEIDENHAIN NEDERLAND BV 41

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
ontwikkelt en produceert lengte- en
hoekmeetsystemen, impulsgevers,
digitale uitlezingen en numerieke
besturingen.

HEIDEN-
HAIN levert
haar produc-
ten aan
fabrikanten
van gereed-
schapsma-

HEMBRUG BV 152

Als distributeur van piezo actuatoren
van Noliac en piezo motoren en piezo
stages van Nanomotion, richt HEINMA-
DE zich op de ontwikkeling van piezo
geïntegreerde systemen. Hoofdzakelijk
vindt deze ontwikkeling plaats voor én
samen met de klant. Hierbij is de
ondersteuning en jarenlange ervaring
vanuit Noliac en Nanomotion essentieel
om op de juiste oplossing uit te komen.
Voor complexe mechatronische syste-
men werkt HEINMADE samen met sys-
tem suppliers, waardoor een solide
supply chain wordt gevormd. De piezo
elementen van Noliac worden toege-

past als actuator, sensor, transducer en
generator. Nanomotion levert kerami-
sche motoren (<100 N) voor het nauw-
keuring positioneren over een onbe-
perkt slag.

HEINMADE - NANOMOTION - 
NOLIAC
High Tech Campus 9,
5656 AE  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Hein Schellens
T 040-8512180
@ hein.schellens@heinmade.com
W www.heinmade.com

HEINMADE - NANOMOTION - NOLIAC 71

HiPrecision biedt
alles wat nodig is
voor het snel en
efficient ontwikke-
len van apparaten
en machines.
HiPrecision verhel-
dert bij het opstel-
len van specifica-
ties, biedt creatie-
ve inbreng bij het conceptontwerp, en
zet systematische ontwerpmethodes in
bij het engineeringsproces.
Systematisch en functiegericht te ont-
werpen leidt tot een efficiente inzet van
mensen en middelen, en een betrouw-
baar en voorspelbaar functionerend
ontwerp. In de protofase levert
HiPrecision doordachte testplannen,
voert deze uit, analyseert het gedrag
van het ontwerp in de praktijk.
HiPrecision zorgt dat het werkt!

HIPRECISION
Kerkstraat 10, 4196 AB  TRICHT
Contactpersoon:
de heer ir. Tom Bijnagte
T 06-17058777
@ tom.bijnagte@hiprecision.nl
W www.hiprecision.nl

HIPRECISION 63
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Kenniskring MST/Embedded Systems
In de kenniskring MST/Embedded sys-
tems wordt gewerkt aan hybride micro-
systemen.
De Hogeschool Utrecht werkt samen
met deze kenniskring en het bedrijfsle-
ven voor het ontwikkelen en realiseren

TER HOEK VONKEROSIE BV
Handelsweg 29, 7461 JJ  RIJSSEN
Contactpersoon: mevrouw L. ter Hoek
T 0548-540807
F 0548-540939
@ info@hoekvonkerosie.nl
W www.hoekvonkerosie.nl

HEXAGON METROLOGY GMBH 79 HITTECH GROUP BV 35

HITTECH GROUP BV
Postbus 197, 7100 AD  WINTERSWIJK
Contactpersoon: de heer R.M. Boogert
T 0543-551212
F 0543-520585
@ rob.boogert@bihca.nl
W www.hittech.nl

Hexagon Metrology is part of Hexagon
Measurement Technologies, a newly
formed business area within the
Hexagon Group. Hexagon Metrology
includes leading metrology brands such

as Brown & Sharpe, CE Johansson,
CimCore, CogniTens, DEA, Leica
Geosystems (Metrology Division), 
Leitz, PC-DMIS, ROMER, Sheffield
and TESA.
With an installed base of more than
50,000 CMMs, over 7,500 portable sys-
tems, millions of handheld instruments
and over 30,000 licenses of the popular
PC-DMIS metrology software, Hexagon
Metrology daily supports its customers
to fully control their processes and
ensure that what has been designed is
in fact manufactured.

HEXAGON METROLOGY GMBH
Siegmund-Hiepe-Strasse 2-12, D
35578  WETZLAR
Contactpersoon:
de heer Danny Cuypers
T 0032-495758871
F 0049-6441207950
@ danny.cuypers@

hexagonmetrology.com
W www.hexagonmetrology.com

TER HOEK VONKEROSIE BV 158

van microsystemen. Op verzoek wor-
den diensten geleverd aan het bedrijfs-
leven, maar nog belangrijker is dat hier-
mee het onderwijs verbeterd wordt,
waardoor bedrijven kunnen beschikken
over jonge werknemers met een rele-
vante opleiding in het microdomein.

HOGESCHOOL UTRECHT 192

Op de beursstand presenteren wij een
door HU ontwikkeld Pick & Place pro-
ductiesysteem gebaseerd op het ver-
nieuwde productieconcept “Multiparallel
Production”. Dit concept biedt een hoge
omstel-flexibiliteit voor het realiseren
van microsystemen. Tijdens de lezing
op de precisiebeurs kunt u vernemen
hoe het principe van Multiparallel
Production functioneert, en of dit voor
uw bedrijf van belang kan zijn.

HOGESCHOOL UTRECHT
Nijenoord 1, 3552 AS  UTRECHT
Contactpersoon:
de heer Erik Puik
T 030-2308108
F 030-2308388
@ erik.puik@hu.nl
W www.mst.hu.nl

HOLLAND INNOVATIVE
Postbus 7060, 5605 JB  EINDHOVEN
T 06-20619096
@ info@holland-innovative.nl
W www.holland-innovative.nl

HOLLAND INNOVATIVE 3
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Bedrijfsprofielen

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

verwerking
• Modelvorming van dynamische 

systemen
• Piëzo elektrische actuatoren en 

sensoren
• Trillingsanalyse
• Mechanisch ontwerp

Op de precisiebeurs staan twee voor-
beelden centraal:
• Mechatronische oplossingen met

piëzo als kenmerkend element.
• Een qua prijs-prestatieverhouding

zeer interessante lineaire aandrijf-
module waarin optimaal gebruik 
is gemaakt van de synergie voor-
delen die ontstaan door functionele
integratie.

IMOTEC BV
Oude Bornseweg 86, 
7556 GX  HENGELO
Contactpersoon: de heer Jan Peters
T 074-250590
F 074-2505007
@ j.peters@imotec.nl
W www.imotec.nl

Machinefabriek
van der Hoorn is al
meer dan 70 jaar
een gespeciali-
seerd toeleverings-
bedrijf in het bui-
gen en walsen van
buizen en profielen
in ferro en non-
ferro metalen.
Laatste jaren heeft
het zich verder
ontwikkeld in het

Mechatronische produktontwikkeling
Onze kerncompetentie is het ontwer-
pen en analyseren van mechatronische
produkten en systemen waarin bewe-
gingen een centrale rol spelen. 

Wij leveren de volgende diensten:
• Ondersteuning van uw eigen ont-

werpteam
• Concept ontwikkeling
• Trouble shooting
• Leveren van een mechatronisch 

ontwerp
• Uitvoering van  een compleet ontwik-

kelingstraject, inclusief prototype of
nulserie

MACHINEFABRIEK VAN DER HOORN 166

buigen van complexe precisie leidingen
voor de automotive-, vliegtuig-, medi-
sche- en semi-conductor industrie.

MACHINEFABRIEK 
VAN DER HOORN
Emopad 11, 5663 PA GELDROP
Contactpersoon:
de heer L. van der Hoorn
T 040-2855906
F 040-2855985
@ info@vanderhoorn.nl
W www.vanderhoorn.nl

IBS Precision Engineering
From sensor to complete measuring
machine:

Onze doelstelling is het verbeteren en
optimaliseren en van meetproblemen

door het maximaal nauwkeurige uit uw
systeem te halen. Wij kunnen dit bie-
den door  on-site analyse van uw pro-
ces, door het ontwerpen en bouwen
van precisie(meet)machines of door
software ontwikkeling. Alles geheel vol-

gens klant specifi-
catie wat een opti-
male flexibiliteit
waarborgt

Onze producten
Wij hebben een
aantal standaard-
oplossingen in
ons pakket voor

IBS PRECISION ENGINEERING 143

diverse OEM toepassingen.
• Capacitieve, Inductieve en Optische

meetsystemen met meerdere kanalen
voor contactloos meten tot sub-nano-
meterniveau.

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

IBS PRECISION ENGINEERING
Esp 201, 5633 AD  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer Dirk Smits
T 040-2901270
F 040-2901279
@ info@ibspe.com
W www.ibspe.com

IMOTEC BV 70a
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INSCOPE BV 2

IMIX Vision Support Systems realiseert
vision-systemen voor zeer uiteenlopen-
de toepassingen zoals:
• Detectie van product-misalignment;
• Object herkenning;
• Oppervlakkte-inspecties;
• Submicron nauwkeurigheid;
• Controle producten met sterk varië-

rende vorm.

Wij zijn gespecialiseerd in systemen
waarvoor standaardtechnieken niet toe-
reikend zijn.

Op Precisiebeurs 2007 demonstreert
IMIX live een submicron vision-meet-
systemen voor ponsen:

On line precisiemeting
Dimensiemeetsysteem voor bijvoor-
beeld diamantbeitels en ponsen. Het
systeem meet op de draaibank automa-
tisch, contactloos en snel tot op 0,3 mu
nauwkeurig o.a.:
• Radius,
• afmetingen
• waviness en
• (openings)hoeken

IMIX VISION SUPPORT SYSTEMS BV
Vlijtseweg 192, 
7317 AM  APELDOORN
Contactpersoon:
mevrouw Karin van der Staaij
T 055-5343020
F 055-5789693
@ support@imix.nl
W www.imix.nl

IMIX VISION SUPPORT SYSTEMS BV 47

Nauwkeurige en fijnmechanische laser-
bewerkingen.
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. 

Lasersnijden
Kleine en nauwkeurige delen, zoals
projectiemaskers en clichés.
Snedebreedtes tot minder dan 20
micrometer. 

Laserboren
Gaten met afmetingen variërend van 10
micrometer tot 0,5 mm in producten als
afblaasdempers en orifices. 

(micro-)Laserlassen
Materialen als roestvast staal, titanium,
goud

Lasergraveren
Spuitgietmatrijzen en matrijzen voor
compactdiscs, toegangskaarten en
chipkaarten. Lezen van identificatieco-
des van transponders en vervolgens
lasergraveren in het product.

ILT INDUSTRIËLE LASER TOEPAS-
SINGEN BV
Tinsteden 30, 7547 TG  ENSCHEDE
Contactpersoon: de heer Ir. P. Bant
T 053-4282874
F 053-4283788
@ bant@ilt.nl
W www.ilt.nl

ILT INDUSTRIËLE LASER TOEPASSINGEN BV 140

Microscopen en meetsystemen,
Optisch, zonder occulair.

INSCOPE BV
Oeverkruid 1, 
4941 VV  RAAMSDONKSVEER
Contactpersoon: de heer R.J.J. Pels
T 0162-677547
F 0162-677594
@ inscope@inscopebenelux.com
W www.inscopebenelux.com



Careers…
Beyond the Ordinary

‘Als projectleider ben ik bij 
Océ R&D verantwoordelijk
voor de multi-disciplinaire 
ontwikkeling van een 
innovatieve kleurenprinter. 
Dat is erg uitdagend, omdat 
ik me zowel bezighoud met 
techniek als met het 
aansturen van mensen en
tegelijkertijd de
marktontwikkeling in de
gaten houd. Al die 
kwaliteiten zijn noodzakelijk
voor het tastbaar maken van 
uitzonderlijke ideeën in een 
internationale omgeving.’
Olav Smink

Also wanna make 
beyond the ordinary 
ideas happen?

Printing for
Professionals

Fijnmechanisch Engineer met affiniteit voor maaktechnieken
Je bent een ervaren Fijnmechanicus/ Werktuigbouwkundige op HBO-niveau met een hart voor techniek. In een multidisciplinair team ben 

jij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de engineering van complexe fijnmechanische bewerkingsprocessen voor de fabricage van 

hoogwaardige onderdelen van printers en copiers. Je ontwikkelt je binnen Océ-R&D verder tot een kennisdrager en aanspreekpunt op het 

gebied van nauwkeurige bewerkingen, positionering en meetmethodes in het (sub)micrometer-domein. Je werkt op de grenzen van de 

mogelijkheden van fabricagetechnieken (“Micro accuracy on a macro range”).

Profi el
• HBO-opleiding fijnmechanica/ werktuigbouwkunde en ca. 5 - 10 jaar ervaring;

• Ervaring of affiniteit met het ontwikkelen van hoognauwkeurige bewerkingsprocessen;

• Opbouwen van marktkennis van toegepaste processen, materialen en equipment; 

• Ondernemend, onderzoeksinstelling, teamspeler.

Wil je meer weten over deze of andere functies bij Océ, kijk dan op www.oce.nl/jobs
Richt je sollicitatie aan Océ-Technologies BV, HR R&D, Postbus 101, 5900 MA, Venlo of marielle.seegers@oce.com



Precies in prestatiePrecies in prestatie

Etchform BV
Postbus 4025
1200 LA Hilversum

Arendstraat 51
1223 RE Hilversum
Tel.: +31 (0)35-68 55 194
Fax: +31 (0)35-68 35 616
E-mail: info@etchform.com
Internet: www.etchform.com

� Contactveren

� Doseerringen

� Contactstrips

� Leadframes en 

connectoren

� Codeerschijven

� Flexibele fine-line prints

� Heatsinks

� Zonnecelverbinders

� Spacers

� Kalibratiestukken

� Positioneerringen

� Rozetten

� Filters en zeven

� Flexures

� Geleidingen

� Electrodegrids

� Collimators

� Inserts

� Opdamp- en 

positioneermaskers

Hoge nauwkeurigheid –

braamvrij product zonder

inwendige materiaalspan-

ningen – uitgebreide mate-

riaalkeuze – minimale

toolingkosten – galvani-

sche oppervlaktebehande-

lingen – korte levertijden –

researchgroep voor speci-

fieke projecten.

Klik op “research projects”

voor een update van onze

ontwikkelingsprojecten.

Co-maker in de ontwikkeling, proeflevering en serieproductie van dunne metalen precisie producten in een materiaaldikte van 5 micron - 1, 5 mm
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Bedrijfsprofielen

Vision Inspection Feeding System
IMS has developed the Vision
Inspection Feeding System; a revolutio-
nary system for advanced automatic
feeding and inspection of micro parts.
The system is suitable for automatic,

INSTRUMEK BV 30

IMS BV 181

INSTRUMEK BV
De Brauwweg 17, 
3125 AE  SCHIEDAM
Contactpersoon:
de heer G.W. van der Schee
T 010-4626899
F 010-4626088
@ e.vd.schee@instrumek.com
W www.instrumek.com

flexible feeding of micro parts, that
meets the requirements of today's pro-
duction processes. IMS uses the sys-
tem in integrated systems for micro
assembly, but the system is also availa-
ble as stand alone unit for quality
inspection and selection. With the
Vision Inspection Feeding System IMS
offers a feeding solution, where traditio-
nal feeding techniques stop. For more
information please look at www.micro-
assembly.info or contact our marketing
department +31-546-805524 or
martin.langkamp@ims-nl.com

IMS BV
Einsteinstraat 14, 7601 PR  ALMELO
Contactpersoon: de heer M. Langkamp
T 0546-805580
F 0546-805587
@ ims@ims-nl.com
W www.ims-nl.com

IMPACT is een Universitair onder-
zoeksinstituut met twee strategische
onderzoeksoriëntaties nl.
Sustainable Energy  en Smart 

Devices and Materials.
Het Instituut heeft leerstoelen in de
Natuurkunde, Wiskunde,
Elektrotechniek, Procestechnologie,
Werktuigbouwkunde en Civiele
Techniek en omvat ongeveer 200 pro-
movendi. De ondersteunende onder-
zoeksgebieden voor de research oriën-
taties zijn
• mechanics of solids and fluids
• process technology 
• micro- and macro systems 

IMPACT, UNIVERSITEIT TWENTE 185

• mechatronics and robotics
• materials 
• computational science & engineering

IMPACT, UNIVERSITEIT TWENTE
Postbus 217, 7500 AE  ENSCHEDE
Contactpersoon:
de heer dr. ir. J. van Dijk
T 053-4892601
F 053-4894233
@ impact@utwente.nl
W www.impact.utwente.nl

JFP designs and produces equipment
to cut semiconductor material by a dia-
mond tool, (scribing), and equipment to
pick-up, position, place and connect
components. General accuracy is bet-
ter than 5µm (3x sigma). The positio-
ning equipment can easily be adapted
to specific placement technologies: die
bonding, die sorting, Flip Chip, and to
various connection processes: epoxy,
eutectic, horizontal ultrasonics, vertical
ultrasonics. Optical components can be
tested prior to placement. Change of
the machine between the various pro-
cesses is easy. Small and large com-
ponents can be positioned; pick-up
from wafers is possible to a maximum
wafer diameter of 8 inch.

JFP
1, ZI du Fond de Prés, 
F 91460  MARCOUSSIS
Contactpersoon:
de heer François Palomares
T 0033-169313534
F 0033-169313523
@ cefori@cefori.fr
W www.jfpmicrotechnic.com

JAZO ZEVENAAR BV 3

JAZO ZEVENAAR BV
Handelsdwarsstraat 6, 
6905 DJ  ZEVENAAR
T 0316-592911
F 0316-525360
@ info@jazo.nl
W www.jazo.nl

JFP 176
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De afdeling PMA van de KULeuven
doet onderzoek in een heel brede
waaier van domeinen zoals productie,
machinebouw, automatisering, sturin-
gen, trillingen en geluid, metrologie,
enz. De afdeling heeft wereldfaam 
kunnen halen op gebied van productie-
technologie, machinedynamica en
mechatronica is het enige laboratorium
in Vlaanderen dat uitgebreid onderzoek
verricht aangaande deze technologie.
De afdeling PMA richtte al 7 spin-offs
op en telt ongeveer 120 personeels-
leden.
Speciale aandacht gaat qua precisie-
techniek uit naar piezo-aandrijvingen,
microhydraulica, microvonken en
microfrezen, hogesnelheidsbewerkin-
gen, geavanceerde controletechniek,
luchtlagers en het ontwerp van nano-
bewerkingsmachines of meetappara-
ten. Toepassingen van dit onderzoek
zijn te vinden in medische instrumen-
ten, high-tech machines voor de half-
geleiderindustrie en de optische in-
dustrie.

KMWE biedt totaaloplossingen op het
gebied van engineering en montage
van hoogwaardige modules en comple-
te machines. Tevens biedt KMWE uit-
gebreide 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, onderde-
lenproductie, (cleanroom)montage en
functionele eindtesten. Een uitgebreid,
internationaal netwerk ondersteunt
hierbij op het gebied van kennis en
scherpe sourcing. Toegewijde klanten-
teams dragen zorgen 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
Postbus 7930, 5605 SH  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Geert van Bergen
T 040-2561111
F 040-2561140
@ info@kmwe.nl
W www.kmwe.com

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 
LEUVEN, AFD. PMA
Celestijnenlaan 300 - b2420, B 3001
LEUVEN
Contactpersoon:
de heer prof. Dominiek Reynaerts
T 0032-16322480
F 0032-16322987
@ secretariaat.pma@

mech.kuleuven.be
W www.mech.kuleuven.be/pma

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, AFD. PMA 187 NKMWE PRECISION SYSTEMS 
& PRECISION COMPONENTS 1

waaronder speciale miniatuursensoren,
precisie kracht- en drukopnemers en
de nieuwste generatie koppelopne-
mers.
Daarnaast wordt de nieuwste generatie
ComoLogic en ComoView analyse sys-
temen getoond. 100% zero defect pro-
ductie is hiermee probleemloos reali-
seerbaar.

KISTLER BV NEDERLAND
Leeghwaterstraat 25, 
2811 DT REEUWIJK
Contactpersoon:
de heer Wouter Kuijsten
T 0182-304444
F 0182-304777
@ sales.nl@kistler.com
W www.kistler.com

KISTLER BV NEDERLAND 34

Kistler ontwikkelt en levert piëzo-elektri-
sche opnemers en elektronica. Deze
opnemers zijn bij uitstek geschikt voor
het accuraat en hoog dynamisch meten
van zelfs de kleinste krachten, drukken
en versnellingen.
Op de precisietechnologiebeurs toont
Kistler een breed scala producten,



Laser 2000 Benelux behorend tot de
Europese Laser 2000 groep, is distribu-
teur van hoogwaardige lasers en laser-
systemen, optische componenten, licht-
metrologie, detectoren,
opto(fijn)mechanica en optomechani-
sche ontwerpsoftware. 
Tijdens de precisiebeurs demonstreren
we een kleine selectie van onze pro-
ducten. Tevens demonstreren wij ver-
schillende werkende lasersystemen.

LASER 2000 BENELUX
Voorbancken 13a, 
3645 GV  VINKEVEEN
Contactpersoon: de heer S.W. van Hof
T 0297-266191
F 0297-266134
@ vanhof@laser2000.nl
W www.laser2000.nl
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Bedrijfsprofielen

KUIPER MEDISCHE 
INSTRUMENTEN BV
George Stephensonstraat 16, 
8013 NK  ZWOLLE
Contactpersoon: de heer P. Kuiper
T 038-4651849
F 038-4653119
@ piet@kmibv.nl
W www.kmibv.nl

Kusters&Bosch F.M.I. B.V is gespeciali-
seerd in het 4 en 5-assig bewerken van
complexe producten met kleine toleran-
ties.
Dit doen wij op geautomatiseerde
machines,zowel kleine als middelgroot-
te series behoren tot de mogelijkheid.
Voor meer informatie bekijk onze web-
site www.kusters-bosch.nl

KUSTERS & BOSCH 
FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE BV
Ambachtweg 27, 5731 AE  MIERLO
Contactpersoon:
de heer A.M.M.J. Kusters
T 0492-661936
F 0492-665463
@ tkusters@kusters-bosch.nl
W www.kusters-bosch.nl

KUIPER MEDISCHE 
INSTRUMENTEN BV 26

KUSTERS & BOSCH FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE BV 128

Kusters Metaalbewerking Oss B.V.
heeft zich sinds de oprichting in 1973
ontwikkeld tot een moderne toeleveran-
cier op het gebied van de verspanende
bewerkingen. Wij zijn gespecialiseerd
in het produceren van (fijn) mechani-
sche componenten voor de diverse uit-
eenlopende branches zoals de machi-

ne- en appartenbouw, elektronica-,
chemische-, en voedingsmiddelenin-
dustrie. De seriegroottes variëren van
enkele stuks tot enige duizenden.
Nagenoeg alle verspanende bewerkin-
gen, inclusief 5-assig simultaan frezen,
in de meest uiteenlopende metaal- en
kunststof soorten variërend van 0,5
mm tot 2000 mm kunnen door ons tot
in precisie uitgevoerd worden.

KUSTERS METAALBEWERKING
OSS BV
Saksenweg 31, 5349 AX  OSS
Contactpersoon: de heer J.A. Kusters
T 0412-633328
F 0412-624652
@ info@kustersmetaal.nl
W www.kustersmetaal.nl

KUSTERS METAALBEWERKING OSS BV 4

LAPROCON Technologie ontwikkelt 
producten, laserprocessen en realiseert
laser(productie)systemen: ‘design for
laser manufacturability’: lassen, snijden,
boren, graveren, buigen, meten, repare-
ren en restaureren.
LAPROCON Laserveiligheid voert
gecertificeerde laserproduct classifica-
ties uit (laserklassen 1, 1M, 2, 2M, 3R,
3B en 4) t.b.v. de Europese
Machinerichtlijn, verzorgt complete ame-
rikaanse FDA registraties t.b.v. export
naar de Verenigde Staten, geeft laser-
veiligheidstrainingen en voert laserstooi-
straalmetingen uit t.b.v. Arbo.

LAPROCON
De Koperslager 10, 5591 MT HEEZE
Contactpersoon: de heer Chris Nillesen
T 040-2221797
F 040-2222698
@ info@laprocon.nl
W www.laprocon.nl

LAPROCON 63

LASER 2000 BENELUX 141
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recruitment

www.esgroep.nl

ACCOUNT MANAGER m/v

“Together we move the world” is het motto binnen de Schaeffler Group. In nauwe samenwerking met onze klanten
in Automotive, Industrie en Aerospace ontwikkelen en produceren wij precisieproducten voor alles wat beweegt. 
Wij zijn wereldwijd een van de grootste leveranciers van lagers, lineair geleidingen en motoren elementen en erkend 
partner van toonaangevende producenten. Onze merken INA, FAG en LuK staan decennia lang voor innovatie, 
kwaliteit en betrouwbaarheid. In 2006 werd met ongeveer 63.000 werknemers, verdeeld over 180 locaties wereld-
wijd, een totale omzet behaald van bijna 8,3 miljard euro.

Schaeffler Nederland B.V., gevestigd in Barneveld, is op zoek naar een ervaren professional voor de functie van: 

Ons aanbod:
• een zelfstandige en gevarieerde functie in een dyna-

mische omgeving, die ruimte biedt voor professionele 
en persoonlijke groei;

• een stimulerende werksfeer binnen een team van 
enthousiaste collega’s;

• aantrekkelijke primaire en secundaire arbeids-
voorwaarden, waaronder een zakenauto.

Spreekt deze functie je aan én pas je in het profiel?
Solliciteer dan vóór 28 november 2007 door je CV plus 
motivatie te sturen naar Employment Services, 
t.a.v. dhr. Hans de Geus, Amsterdamsestraatweg 55A,
3744 MA Baarn of per e-mail naar h.degeus@esgroep.nl. 

Voor meer informatie kun je bellen met Hans de Geus 
via 035 - 543 54 30 of 06 - 53 76 20 78.

die verantwoordelijkheid draagt voor de onder deze 
branches ressorterende accounts en de verdere 
commerciële uitbouw.

Jouw verantwoordelijkheden:
• invullen van beleid en strategie;
• verzorgen van actuele en betrouwbare

marktinformatie;
• prognotiseren en realiseren van omzet en marge;
• acquireren en relatiebeheer met eindklanten;
• verzorgen van aanvraag-/offerteverwerking;
• afhandelen en voorkomen van reclamaties;
• introduceren nieuwe producten en diensten.

Jouw profiel:
• HBO-opleiding in een werktuigbouwkundige richting 

met succes afgerond of een vergelijkbaar niveau 
bereikt door relevante werkervaring;

• overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden;
• goede plannings- en organisatievaardigheden;
• ondernemingszin;
• goede gespreks- en schrijfvaardigheid in de 

Nederlandse, Duitse en Engelse taal;
• ervaring met Microsoft Office-applicaties;
• zelfstandige, flexibele instelling ten aanzien van 

werkuren en mobiliteit.

voor de branches Production Machinery & Consumer Products
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LEMO CONNECTORS BENELUX
De Trompet 1860, 
1967 DB  HEEMSKERK
Contactpersoon: de heer R. Lengers
T 0251-783151
F 0251-783150
@ rlengers@lemo.com
W www.lemo.com

LEIDSE INSTRUMENTMAKERS
SCHOOL 188

Lasertec B.V. is een zeer ervaren high-
tech onderneming met grote kennis
van laserapplicaties voor hoogwaardige
toepassingen. Bij Lasertec B.V. staat
het laserproces centraal. De uitdagin-
gen uit de markt worden vertaald in
industriële laseroplossingen. Lasertec
B.V. biedt, naast de mogelijkheid om
bewerkingen in huis uit te voeren,
tevens faciliteiten om een complete
oplossing te leveren. Met een machine-
park van 8 lasersystemen kan Lasertec
B.V. snel inspelen op vragen van uit-
eenlopende marktgebieden. Klanten
kunnen via het uitbesteden van de
werkzaamheden naadloos overgaan
van productieontwikkeling naar aan-
koop van de gewenste laserbewerking.

LASERTEC BV 173

Gebruikte lasertechnologieën:
• Graveren 2D/3D
• Laser microboren
• Structuren
• Solderen
• Lassen
• Fijnsnijden
• Trimmen

LASERTEC BV
Bijdorp-Oost 4, 
2992 LA BARENDRECHT
Contactpersoon: de heer M. Bak
T 0180-644731
F 0180-644799
@ marco.bak@lasertec.nl
W www.lasertec.nl

LEUVEN AIR BEARINGS 126

tie en optimalisatie. Naast design is het
ganse productieproces tot en met de
kwaliteitscontrole onder de verantwoor-
delijkheid van LAB.

LEIDSE INSTRUMENTMAKERS
SCHOOL
Einsteinweg 61, 2333 CC  LEIDEN
Contactpersoon: de heer J. de Vreede
T 071-5681171
F 071-5681160
@ vreede@lis-mbo.nl
W www.lis-mbo.nl

Leuven Air Bearings: Industrial Air
Bearing Solutions. 

Leuven Air Bearings (LAB) ontwikkelt
en produceert luchtlagersystemen voor
hoge precisie- en/of hoge snelheidstoe-
passingen. Luchtlagers worden zowel
in lineaire als rotationele toepassingen
gebruikt: precisie meetappratuur, tes-
tapparatuur, mikroeletronika, compres-
soren, generatoren en turbo's.

LAB integreert zijn eigen technologie 
in bestaande industriële toepassingen.
LAB heeft eigen CAD-gebaseerde soft-
ware voor produktontwikkeling, simula-

Tijdens de Precisiebeurs stelt LAB 
zijn nieuwe rotatietafel voor.

LEUVEN AIR BEARINGS
Romeinsestraat 18, 
B 3001  HEVERLEE
Contactpersoon:
de heer Daniel Van Hulle
T 0032-473121885
F 0032-16400019
@ daniel.vanhulle@leuvenair-

bearings.com
W www.leuvenairbearings.com

LEMO CONNECTORS 
BENELUX 8

LTW LINEAIRTECHNIEK DE
WAARDT
Meridiaan 24, 2801 DA GOUDA
Contactpersoon: de heer W. de Waardt
T 0182-532555
F 0182-571017
@ info@ltw-benelux.com
W www.ltw-benelux.nl

LTW LINEAIRTECHNIEK 
DE WAARDT 82

Bedrijfsprofielen
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Louwers vormt in vele
gevallen de ontbrekende
schakel bij de ontwikkeling
en productie van glazen en
keramische precisiecompo-
nenten voor tal van high-
tech industrieën.

Louwers kenmerkt zich
met name als kennisonder-
steunende partner bij de
ontwikkeling en de toepas-
sing van velerlei precisiecomponenten.
Niet alleen conceptontwikkeling, verifi-
catie en prototyping, maar ook de ver-
vaardiging van de nulseries en de pro-
ductieseries en kan in zijn geheel door
Louwers worden verzorgd. Tevens
heeft Louwers een zeer ruime ervaring
met verregaande mechanisatie, smart
engineering en volledig SPC gestuurde
processen, waardoor ook serieproduc-
tie voor uiterst concurrerende prijzen,
met behoud van de welbekende hoge

VAKBLAD MACHINEBOUW 65

LM Systems BV , het Nederlandse ver-
koopkantoor voor THK lineair syste-
men, toont op de Precisiebeurs naast
de bekende geleidingen met kogelket-
ting ook de 
miniatuurgeleidingen.
THK produceert rechtgeleidingen, 
splinegeleidingen en kogelspindels 
met afmetingen vanaf 1 mm. 

Verder wordt een aantal geleidingen
getoond, die door keuze van speciale
materialen en smeermiddelen (of coat-
ings), toegepast kunnen worden in 
cleanroom omgeving en in ultra hoog
vacuüm (tot 10-11 Pascal).

Tot slot kan THK geleidingen produce-
ren voor toepassingen in het nanobe-
reik. Door een uiterst complex reken-
programma is men in staat een
“waving-analysis” van de geleidingen 

te maken, zodat vooraf, de nauwkeu-
righeid tijdens de beweging bekend is.

LM SYSTEMS BV
Kruisboog 2, 3905 TG  VEENENDAAL
Contactpersoon:
mevrouw N. van Ginkel
T 0318-554615
F 0318-550842
@ n.vanginkel@thk.nl
W www.thk.nl

VAKBLAD MACHINEBOUW
Postbus 2211, 
2400 CE  ALPHEN AAN DEN RIJN
Contactpersoon: de heer E. van Wijk
T 0172-469042
F 0172-424381
@ eric.van.wijk@array.nl
W www.array.nl

Louwers kwaliteit kan worden gereali-
seerd.

LOUWERS GLASS AND CERAMIC
TECHNOLOGIES
Energieweg 3a, 5527 AH  HAPERT
Contactpersoon: de heer J. Janssen
de heer S. van den Cruijsem
T 0497-339696
F 0497-386372
@ info@louwers.nl
W www.louwers.nl

LM SYSTEMS BV 170

LOUWERS GLASS AND CERAMIC TECHNOLOGIES 83

MASÉVON TECHNOLOGY BV 16

Masévon Technology beschikt over
engineers met Universitair en HBO
niveau. Op zowel mechatronica als
besturingstechniek wordt alles in eigen
huis ontwikkeld. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van o.a. Solid Works, Pro-
engineer en E-plan.
Onze software engineers hebben ruime
ervaring met o.a. Siemens, ABB, Jetter,
Lenze, Twin Cat en Omron pakketten.
Daarnaast is Masévon Technology
System Supplier voor diverse bran-
ches. In de nieuw te bouwen fabriek 
in Hardenberg (2008) wordt er gebruik
gemaakt van Clean room faciliteiten.
Hierdoor ontwikkelt en realiseert
Masévon Technology hoogwaardig
technologisch en complex equipment
met een hoog afwerkingniveau in korte
doorlooptijden.
Ook service, onderhoud en nazorg zijn
door Masévon Technology leverbaar.

MASÉVON TECHNOLOGY BV
De Nieuwe Haven 6a, 
7772 BC  HARDENBERG
Contactpersoon:
de heer Albert Jan Altena
T 0523-216650
F 0523-611083
@ aja@masevon.com
W www.masevon.com
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Bedrijfsprofielen

MAVOM presen-
teert zich tijdens
de precisiebeurs
met UV lijmen
en smeermidde-
len.

UV Lijmen
UV lijmen zijn bij

uitstek geschikt voor precisie verlijmin-
gen op diverse onderdelen en materia-

MAXON MOTOR BENELUX BV 171MARTEK BVBA 174

MARTEK is specialist importer for 
precision sensors, linear and angular
encoders, inspection instrumentation,
digital readouts and probing systems
for machinetools.
From millimetre to sub-nanometre 
resolution.

len. Ook bijbehorende apparatuur en
toebehoren zijn aanwezig. Indien
gewenst kunnen wij u een demonstra-
tie op de stand geven.

Smeermiddelen
Daarnaast presenteren wij de Molykote
smeermiddelen van Dow Corning en
Krytox van DuPont, voor het smeren
van precisie onderdelen van metaal of
kunstsof. Het gaat hier om hoogwaardi-

MAVOM BV 25

MARTEK BVBA
Rue du Broux 16, 
B 1320  BEAUVECHAIN
Contactpersoon:
de heer Francis Geerinckx
T 0032-10868280
F 0032-10868289
@ info@martek.be
W www.martek.be

CIM en MIM precisie technologie.
Naast precisieaandrijvingen en 
– systemen informeert maxon motor 
u graag over de mogelijkheden van 
de CIM en MIM technologie.

Maxon motor precisieaandrijvingen en
–systemen. Op het gebied van precisie-
aandrijvingen en –systemen, ontwikkelt
en vervaardigt maxon motor gelijk-
stroommotoren met een ijzerloos anker
tot 500 Watt. Combinaties met planeet-
of tandwielvertragingen, encoders,
besturingselektronica evenals high tech
keramische componenten bieden maat-
werk, klantspecifieke oplossingen.
maxon motor onderscheidt zich verder
door innovatiekracht, topkwaliteit en
een wereldwijd verkoopnetwerk. Het
belangrijkst is de kwaliteit van de op-
lossingen die samen met de klanten
gerealiseerd worden.

MAXON MOTOR BENELUX BV
Postbus 716, 7500 AS  ENSCHEDE
Contactpersoon: de heer M. Roorda
T 053-4864781
F 053-4864788
@ matthijs.roorda@maxonmotor.com
W www.maxonmotor.nl

www be

MARTEK sprl - Rue du Broux 16 - BE 1320 BEAUVECHAIN - phone 010-868280 - fax 010-868289

MECAL APPLIED MECHANICS BV 118

MECAL is a global engineering organi-
zation, headquartered in the Nether-
lands. We offer innovative, high-tech
products and services in the Wind ener-
gy and Semiconductor industry. 
When it comes to the semiconductor
industry and the related nano-industry,
MECAL has gained extensive experien-
ce in this field. The company is involved
in the development, (thermo) mechani-
cal analysis and design of imaging
equipment, (such as wafer steppers and
scanners), die bonders, pick and place

robots and other positioning equipment. 
Our product range includes Fab.
Monitoring Systems (FMS), vibration
control platforms and precision manipu-
lators.

MECAL APPLIED MECHANICS BV
Postbus 375, 5500 AJ  VELDHOVEN
Contactpersoon:
mevrouw Sophie Blummel
T 040-2302700
F 040-2302770
@ info@mecal.eu
W www.mecal.eu

ge smeermiddelen die levensduursme-
ring kunnen bieden.

MAVOM BV
Handelsweg 6, 
2404 CD  ALPHEN AAN DEN RIJN
Contactpersoon: de heer Rick Kamberg
T 0172-436361
F 0172-420310
@ info@mavom.nl
W www.mavom.nl
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Met haar hoofdvestiging in Helmond, Is
Mevi Group een zelfstandige en
modern geoutilleerde organisatie met
circa 85 werknemers, verdeeld over de
werkmaatschappijen in Nederland,
België en Tsjechië. Mevi Group is een
partner op het gebied van het ontwik-
kelen, engineering en realiseren van
complete (prototype) machines en
modules op klantenorder. Samen met
gespecialiseerde bedrijven op het
gebied van elektronica en machinebe-
sturingen worden volledige projecten
gerealiseerd voor opdrachtgevers die
actief zijn op de markt van halfgelei-
ders, kopieerapparaten, de cd- en dvd-
industrie, automotive en de elektronica-
industrie. Daarnaast heeft Mevi Group

Bij Mevo Precision Technology werken
wij 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 bewer-
kingen; van draaien en frezen (CNC en
conventioneel) tot het elektrochemisch
polijsten en ontbramen. Ook is Mevo
actief op assemblage gebied en leve-
ren wij complete componenten. Onze

ervaring en marktgerichte benadering
maken daarbij van elk fijnmechanisch
werk een meesterwerk.

MEVO PRECISION TECHNOLOGY
Spoorstraat 9, 7261 AE  RUURLO
Contactpersoon: de heer A. Bielderman
T 0573-451945
F 0573-451919
@ info@mevo.nl
W www.mevo.nl

MEVO PRECISION TECHNOLOGY 7

MEVI FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE BV 143

zich gespecialiseerd in het produceren
van fijnmechanische onderdelen in elke
gewenste materiaalsoort (ferro, non-
ferro of kunststoffen) in aantallen varië-
rend van enkelstuks tot enige honder-
den.
Mevi BV fijnmechanische industrie is
gespecialiseerd in fijnmechanica
(microngebied) en machinebouw.

MEVI FIJNMECHANISCHE 
INDUSTRIE BV
Postbus 238, 5700 AE  HELMOND
Contactpersoon: de heer J. Colen
T 0492-538615
F 0492-538735
@ fcolen@mevi.com
W www.mevi.com

MECON 3

MECON
Koopmanslaan 25, 
7005 BK  DOETINCHEM
T 0314-398900
F 0314-398959
@ info@mecon.nl
W www.mecon.nl

MICRONED 177

MicroNed
Microsysteemtechnologie (MST) is de
techniek om verschillende functies te
integreren in een systeem met micros-
copische structuur. Het betreft functies
zoals elektrische-, optische- en thermi-
sche signaalverwerking, sensoren en
actuatoren.

Missie
De realisatie van een marktgestuurde,
dynamische en duurzame publiekpriva-
te kennisinfrastructuur op het gebied
van microsysteemtechnologie die de
basis vormt voor nieuwe product-markt-
combinaties

Wie is MicroNed
De verschillende MicroNed activiteiten
worden uitgevoerd door een 11 tal ken-
nisinstituten en 22 bedrijven, waarvan
16 MKB bedrijven. In veel gevallen
worden werkpakketten geleid door een
persoon uit de industrie en een per-
soon afkomstig uit een van de kennis-
instituten.

MicroNed op de precisiebeurs
• Nieuwe productmarkt combinaties

door publieke-private samenwerking
• Doorbraak innovaties door intensieve

samenwerking

MICRONED
Mekelweg 2, 2628 CD  DELFT
Contactpersoon:
mevrouw B. Rademakers
T 015-2785486
F 015-2783910
@ b.rademakers@tudelft.nl
W www.microned.nl
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Micronit Microfluidics ontwerpt, ont-
wikkelt en produceert hoogwaardige
microfluïdische chips van glas.
Daarnaast ontwikkelt Micronit tools die
benodigd zijn om met de chips te wer-
ken (microfluïdische interconnecties).
De producten die Micronit ontwikkelt zijn
veelal klantspecifiek en worden toege-
past in analytische instrumentatie voor
bijvoorbeeld farmaceutische, biotechno-
logische en medische toepassingen.

Voor het produceren van de chips en
het bewerken van het glas gebruikt
Micronit verschillende technologieën,
waaronder poederstralen, nat chemisch

etsen, het integreren van electrodes 
en het bewerken van glasoppervlakten.
Tijdens de Precisiebeurs zullen ver-
schillende productvoorbeelden getoond
worden. In een lezing zullen toepassin-
gen uit de medische wereld worden
behandeld.

MICRONIT MICROFLUIDICS BV
Postbus 214, 7500 AE  ENSCHEDE
Contactpersoon:
de heer ir. Ronny van 't Oever
T 053-8506850
F 053-8506851
@ marketing@micronit.com
W www.micronit.com

MICOS GmbH is een gerenommeerd
producent van high end producten op
het gebied van positioneer technologie. 
Het programma aan lineairsleden, rota-
tietafels, goniometers en liften is modu-
lair en deels verkrijgbaar in een

vacuüm bestendige uitvoering.
De aandrijving van de sleden geschiedt
middels (kogelomloop-) spindels in
combinatie met stappen- of servomoto-
ren resp. lineair- of piezo-motoren.
Haar producten worden toegepast in
opstellingen voor laser, communicatie
en halfgeleider technologie en micro-
montage.
Voor verkoopondersteuning wereldwijd
is de website en de hoofdcatalogus
Engelstalig en op elkaar afgestemd.

MICOS GMBH
Meridiaan 24, 2801 DA GOUDA
Contactpersoon: de heer W. de Waardt
T 0182-532555
@ info@ltw-benelux.com
W www.ltw-benelux.com

MICOS GMBH 82

MICRONIT MICROFLUIDICS BV 182

Equipment, equipment service, wire
bond courses and instructions, wire
bond process optimization. Die, wire,
and FlipChip bonders, damage-free
plasma equipment, bonding tools, 
capillaries, bonding wire and ribbon,
substrate materials that combine high
thermal conductivity with a coefficient
of thermal expansion similar to those 
of semi-conductor materials, solder 
performs, solder balls, stampings for
the electronics productions.

MICRONNECT BV
Zwanenven 10, 5645 KR  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer Gert Schuller
T 040-2940265
F 040-2940063
@ info@micronnect.eu
W www.micronnect.eu

MICRONNECT BV 176

Duitstalig vakblad.

MIKROPRODUKTION
Postbus 251, 6660 AG  ELST
Contactpersoon:
de heer H.F.W. Klarenaar
T 0481-374939
F 0481-840554
@ amadis@chello.nl
W www.mikroproduktion.com

MIKROPRODUKTION 76

Bedrijfsprofielen
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netaire en haakse tandwielkasten,
motorreductoren, koppelingen, span-,
tril-, en veertechniek, draaikranslagers
en combirollen.
Met AKRIBIS SYSTEMS uit Singapore
levert Mijnsbergen zeer veel knowhow
en competentie op het gebied van direct

drive systemen en toepassingen. Be-
halve een uitgekiende range motoren,
onderscheidt men zich sterk met het
bieden van complete lineaire modulen.

MIJNSBERGEN BV
Postbus 166, 3640 AD  MIJDRECHT
Contactpersoon: mevrouw K. Reurings
T 0297-285821
F 0297-272326
@ info@mijnsbergen.nl
W www.mijnsbergen.nl

Mijnsbergen is gespecialiseerd in aan-
drijftechniek, servo- en lineairtechniek
en span-, veer- en triltechniek. Wij ver-
zorgen complete Motion Control projec-
ten van engineering tot installatie.
Daarnaast leveren wij een breed pro-
gramma componenten zoals servo-
aandrijvingen, servo-actuators, direct
drive motoren, motion controllers, stap-
penmotoren, frequentieregelaars, scha-
kelkasten, besturingssoftware, lineaire
eenheden, lineaire meetsystemen, pla-

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, Producten-
gineering, Logistiek, Onderhouds-
management, Elektrotechniek,

N r . 5   2 0 0 7

met zeer hoge nauw-
keurigheid. Het preci-
sie-extrusieproces
biedt constructeurs de
grootst mogelijke ont-
werpvrijheid. MIFA is
in staat om profielen
met toleranties te per-
sen vanaf +/-0,02
mm. Door het gebruik
van innovatieve pro-
fielontwerpen en pre-
cisietechniek is het
mogelijk om veelei-
sende geometrieën te

persen, een goede oppervlaktekwaliteit
te realiseren en extreem dunne wand-

MIFA Aluminium is gespecialiseerd in
het extruderen van aluminium profielen

diktes van 0,3 mm te persen. MIFA
heeft tevens de mogelijkheid om profie-
len in Magnesiumlegeringen te persen.
MIFA levert klantspecifiek profielen van
kleine tot grote series en heeft tevens
de capaciteiten in huis om hoogwaar-
dige CNC bewerkingen, oppervlakte-
behandelingen en assemblage uit te
voeren.

MIFA ALUMINIUM BV
Postbus 3111, 5902 RC  VENLO
Contactpersoon: de heer R. van Oene
T 077-3898888
F 077-3898989
@ sales@mifa.nl
W www.mifa.nl

MIFA ALUMINIUM BV 125

MIJNSBERGEN BV 136

MIKROCENTRUM 64

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
T 040-2969933, F 040-2969930
@ f.bruls@mikrocentrum.nl
W www.mikrocentrum.nl

MINIMOTOR BENELUX
Dikberd 14/6c, B 2200  HERENTALS
Contactpersoon:
de heer Diego Kennis
T 0032-14211320, F 0032-14216495
@ diego.kennis@minimotor.be
W www.minimotor.ch

MINIMOTOR BENELUX 98
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breed kunnen informeren omtrent de
kalibratie- mogelijkheden van de diver-
se instrumenten met RvA accreditatie.

MITUTOYO NEDERLAND BV
Postbus 550, 3900 AN  VEENENDAAL
Contactpersoon:
de heer J.A.M. van der Weiden
T 0318-534911
F 0318-534913
@ j.vanderweiden@mitutoyo.nl
W www.mitutoyo.nl

NANOPLAS SAS
Centre Scientifique d'Orsay, 
Bât 503 - BP01  F91401
ORSAY CEDEX
Contactpersoon: de heer Gilles Baujon
T 0033-169358728
F 0033-169358783
@ gbaujon@nanoplas.eu
W www.nanoplas.eu

Mitutoyo Nederland B.V. zusterbedrijf
van Mitutoyo Japan, de grootste fabri-
kant van precisie meetinstrumenten ter
wereld zal ook dit jaar een breed scala
aan precisie meetinstrumenten ten-
toonstellen tijdens de Precisiebeurs
2007.
De nieuwste modellen op het gebied
van vormmeetapparatuur, optische
apparatuur en sensor meettechniek,
vision en coördinatenmeetmachines. 
Tevens zal Mitutoyo Nederland B.V. u

The damage-free plasma process is
widely used in the front-end wafer pro-
duction, mostly using GHz generators.
Yet, Nanoplas introduced a series of
equipments that offer a proprietary pro-
cess at RF, and at affordable cost. Take
notice of the new compact equipment
with large throughput capabilities that
offer highest quality processing.

MITUTOYO NEDERLAND BV 20

NANOPLAS SAS 175

Molenaar Optics levert innovatie onder-
steuning voor toepassingen met opti-
sche- en opto-mechanische componen-
ten. Ontwerpen kunnen zowel stan-
daard als custom-made onderdelen
bevatten. Optische componenten lopen
uiteen van eenvoudige lenzen, spiegels
of prisma’s tot complexe multi-element
laser objectieven voor materiaalbewer-
king of telecentrische cameralenzen
voor vision systemen. Opto-mechani-
sche onderdelen omvatten houders
voor optiek alsmede handmatige en

gemotoriseerde instelsystemen.
Molenaar Optics adviseert en levert

MOLENAAR OPTICS VOF 116

ook optische meetinstrumenten, van
eenvoudige microscopen en modulaire
microscooponderdelen tot digitaal
bestuurbare profielprojectoren.

MOLENAAR OPTICS VOF
Gerolaan 63a, 3707 SH  ZEIST
Contactpersoon:
de heer Robert Molenaar
T 030-6951038
F 030-6961348
@ info@molenaar-optics.nl
W www.molenaar-optics.eu

NSK - Driven by
perfection NSK
is the only maker
that comprehen-
sively develops
and provides a
full range of pre-
cisions products. Full range of high pre-
cision linear products; ball screws, line-
ar guides, direct drives; for a wide
range of sophisticated applications.

NSK PRECISION EUROPE GMBH
Harkortstrasse 15, 
D 40880  RATINGEN
Contactpersoon: Mr. H. Rutten-Jennes
T 0049-21024812880
F 0049-21024812881
@ ruetten-j@nsk.com
W www.eu.nsk.com

NSK PRECISION 
EUROPE GMBH 91

Bedrijfsprofielen
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Nippon Bearing, opgericht in Japan 
in 1939, is producent van Lineaire
Componenten voor een breed scala
aan toepassingen in de industrie.

De producten van Nippon Bearing wor-
den in de productielocatie in Japan
gefabriceerd en over de hele wereld
geexporteerd.

De europeese markt wordt sinds 2002
bewerkt vanuit Nederland waar NB
Europe B.V. is gevestigd. Vanuit het

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 bedrijfs-

leven
• 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
coördinator, vier docenten en drie pro-
jectingenieurs. Ruim 120 studenten
hebben hun stage- of afstudeerop-
dracht bij het Lab uitgevoerd.

NHL KENNISCENTRUM COMPUTER
VISION LAB
Tesselschadestraat 12, 
8913 HB  LEEUWARDEN
Contactpersoon:
de heer Jaap van de Loosdrecht
T 058-2511193
F 058-2511115
@ computervision@nhl.nl
W www.nhl.nl/computervision

NB EUROPE BV 40

magazijn in Nieuw-Vennep worden de
producten verstuurd naar een groot
aantal afnemers in geheel europa.
Tevens is de technische dienst in
Nieuw-Vennep gevestigd, zodat techni-
sche ondersteuning vlot geleverd kan
worden.

Nippon Bearing maakt zeer nauwkeuri-
ge producten die gewaardeerd worden
door haar klanten, waarbij de betrouw-
baarheid  en de nauwkeurigheid van de
eindproducten gewaarborgd zijn.

NB EUROPE BV
Boekweitstraat 21, 
2153 GK  NIEUW-VEN-
NEP
Contactpersoon: de heer
A.J. Twigt
T 0252-463206
F 0252-463209
@ arja@nbeurope.com
W www.nbeurope.com

NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV 144

Newport Spectra-Physics levert produc-
ten en maatwerk projecten voor indus-
trie en onderzoek.  Product portfolio:
motion control,  trillingsdemping/ isola-
tie, optomechanische mounts, photonics
instrumentatie, spectroscopie, laser sys-
temen en andere lichtbronnen. 
Voorbeeld van een motion control pro-
duct is de GTS serie hoge-precisie
translatiesledes. Gebouwd volgens de
hoogste kwaliteitsnormen. Deze sledes
leveren hoge gevoeligheid en uitmunten-
de traject nauwkeurigheid in een com-
pacte, robuuste en economische behui-

zing. De GTS serie is ideaal voor opper-
vlakte-scanning, test en calibratie, uitlij-
nen van componenten, inspecteren van
samples, en voor optische delay lijnen.

NEWPORT SPECTRA-PHYSICS BV
Vechtensteinlaan 12-16, 
3555 XS  UTRECHT
Contactpersoon: de heer Arjan Bos
T 035-6592111
F 035-6592120
@ netherlands@newport.com
W www.newport.com

NHL KENNISCENTRUM COMPU-
TER VISION LAB 56
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Nedinsco ontwikkelt, ontwerpt, test en
produceert hoogwaardige systemen
volgens klantspecificatie. De systemen
maken gebruik van de technologieën
optiek, fijnmechanica, elektronica en
embedded software welke alle in eigen
huis aanwezig zijn. Nedinsco kan hier-
door het volledige traject van idee tot
serieproduktie voor haar klanten ver-
zorgen.
De klanten waarvoor Nedinsco werkt,
bevinden zich voornamelijk in de half-

geleider, defensie, medische en 
optische marktgebieden.

NEDINSCO BV
Postbus 40, 5900 AA VENLO
Contactpersoon:
de heer E. van Bokhoven
T 077-3558777
F 077-3518787
@ eric.van.bokhoven@nedinsco.nl
W www.nedinsco.nl

NEDINSCO BV 93

NIJDRA GROEP 11

het bedrijf op een rijke ervaring bogen
die wordt aangewend bij de ontwikke-
ling van innovatieve producten zoals
een miniatuur rechtgeleiding van 1mm,
onderhoudsvrije rechtgeleidingen en
positioneringstafels met een herha-
lingsnauwkeurigheid van 0,5 micron.

NIPPON THOMPSON EUROPE BV
Sheffieldstraat 35 -39, 
3047 AN  ROTTERDAM
Contactpersoon: de heer A. Visser
T 010-4626868
F 010-4626099
@ nte@ikonet.co.jp
W www.ikont.eu

NIPPON THOMPSON EUROPE BV 145

Nippon Thompson is een specialist op
het gebied van ontwikkeling, produce-
ren en verkoop van naaldlagers, recht-
geleidingen en positioneringstafels.

Deze producten worden onder de
naam IKO verkocht  en genieten een
wereldwijde reputatie wat betreft de
hoge kwaliteit en originaliteit.

Het in 1950
opgerichte
Japanse bedrijf
heeft in de
loop der jaren
talrijke gepa-
tenteerde tech-
nologisch
hoogwaardige
producten ont-
wikkeld.
Bovendien kan

Nijdra is een zelfstandig, full-service
bedrijf gespecialiseerd in engineering,
verspaning, slijpen en assemblage van
fijnmechanische onderdelen en samen-

stellingen. Nijdra levert totaaloplossin-
gen voor alle fijnmechanische vraag-
stukken aan zowel grote als kleine
afnemers wereldwijd.

De Nijdra Groep profileert zich als een
systeem-suplier!

Nijdra is ISO-9001-2000 en ISO 14001
: 2004 gecertificeerd, een waarborg
voor kwaliteit en milieuverantwoorde-
lijkheid in product, dienstverlening en
logistiek. Onze drie vestigingen
beschikken over een goed geoutilleer-
de en geconditioneerde meetruimte.

Nijdra werkt volgens de modernste
technieken en maakt gebruik van een
hightech machinepark. De Nijdra Groep
bestaat uit de volgende vier business
units: NSP, HMI, FMI en Meprotech.

NIJDRA GROEP
Postbus 85, 
1462 ZH  MIDDENBEEMSTER
Contactpersoon: de heer M. Schulz
T 0299-689900
F 0299-683475
@ schulz.m@nijdra.nl
W www.nijdra.com

Bedrijfsprofielen
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NUMERIK JENA GMBH
Ilmstrasse 4, D 07743  JENA
Contactpersoon: Mr. J. Möbius
T 0049-3641472821
F 0049-3641472820
@ moebius@numerikjena.de
W www.numerikjena.de
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De NTS-Group neemt verantwoordelijk-
heid voor de creatie, realisatie en opti-
malisatie van mechatronische syste-
men en componenten voor wereldwijd
gevestigde OEM’s. De NTS-Group
wordt gevormd door een keten van 
9 gespecialiseerde bedrijven in
Nederland, Tsjechië en China met
eigen knowhow en technologie, waar-
door zij in staat is een totaaloplossing
te bieden aan haar klanten.

NTS-GROUP
Dillenburgstraat 9, 
5652 AM  EINDHOVEN
Contactpersoon:
mevrouw Michelle Stienstra
T 040-2597200
F 040-2597286
@ info@nts-group.nl
W www.nts-group.nl

NTS-GROUP 139 NVPT 67

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 vakdis-
ciplines, levert de NVPT een bijdrage
aan de (vaktechnische) ontwikkeling van
de leden en van de precisietechnologie.
Doelgroep zijn bedrijven actief in fijnme-
chanica, mechatronica en industriële
automatisering, en research- en onder-
wijsinstellingen. Leden werken aan de
ontwikkeling van of leggen zich toe op
de levering van hoogwaardige produc-
ten, productiefaciliteiten en diensten. 

Kennisoverdracht en informatie-uitwis-
seling over precisietechnologie zijn de
belangrijkste producten c.q. diensten
van de NVPT. Met onder meer het vak-
blad Mikroniek en het PTjaarboek heeft
de NVPT een naam opgebouwd. Nieuw
in het aanbod zijn Kennisdagen over
een actueel thema dat vanuit verschil-
lende invalshoeken wordt belicht door
deskundigen uit kennisinstellingen en
bedrijven. Het 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.

NVPT
Postbus 190, 2700 AD  ZOETERMEER
Contactpersoon:
de heer C.W.M. van den Dries
T 079-3531359
F 079-3531365
@ nvpt@fme.nl
W www.precisieportaal.nl

NUMERIK JENA GMBH 45

NUMERIK JENA
Wij zetten de maatstaf

NUMERIK JENA ontwikkelt,
produceert en verkoopt
wereldwijd precisie-encoders
voor de positieterugmelding in
de automatiseringstechniek.
Lineaire encoders met resolu-
ties tot 0.05 µm, nauwkeurig-
heden tot ± 1 µm en extreem
kleine afmetingen met optio-
neel geïntegreerde schakel-
sensoren.
Roterende encoders met hoge
resoluties en een ongekend
vlak ontwerp voor de toepassing in ron-
dassen 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.
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Als leverancier van op glasvezelgebas-
seerde spectrometers bied Ocean
Optics een compleet scala aan spec-
troscopie gerelateerde producten, uit-

eenlopend van optische sen-
soren, lichtbronnen, glasve-
zelkabels, fiberprobes, laag-
dikte meetsystemen,
LIBS systemen, filters en
accessoires. Toepassingen
zijn onder andere te vinden
in de chemische, biochemi-
sche, halfgeleider en phar-

maceutische industrië. Tijdens de beurs
wordt er speciale aandacht geschon-
ken aan de uitgebreide toepassingsmo-
gelijkheden van deze systemen, zoals

SOCEAN OPTICS BV 87

OERLIKON BALZERS COATING BENELUX NV 155

Olympus levert een compleet pakket
instrumenten voor materiaal onder-
zoek. Van eenvoudige stereomicrosco-
pen tot confocale laser scanningsmi-
croscopen, aangevuld met deskundig-
heid worden door Olympus op de markt
gebracht.
Digitale technieken zijn een integraal
onderdeel geworden, vandaar dat digi-
tale camera’s, software en complete
analyse pakketten beschikbaar zijn.
Industriële endoscopen maken tevens
deel uit van het leveringspakket.

Voor OEM toepassingen vindt men bij
Olympus een gewillig oor. Op de beurs
wordt de LEXT, de confocale micro-

BALINIT® C STAR - Ideaal voor soft
base materialen

Met BALINIT® C STAR zijn tribologi-
sche eigenschappen en de functionele

betrouwbaarheid aanzienlijk gestegen.
Zelfs voor componenten die bestaan uit
zachte materialen of die blootgesteld
worden aan te hoge mechanische
belasting.
De onderlaag van Chroom Nitride biedt
een extra bescherming tegen corrosie
en laat een adequate belasting toe,
waardoor een verbeterde werking
mogelijk wordt voor de (WC/C)
deklaag.
De WC/C coating functioneert goed
tegen abrasieve slijtage en heeft een
lage wrijvingscoëfficient, waardoor het
risico op oppervlaktevermoeidheid (pit-
ting) en aanvretende oxydatie vermin-
dert.

Balinit® C STAR coating wordt aange-
bracht in één enkel productieproces
waardoor we een defectvrije coating
met bijzonder goede hechting beko-
men.

OERLIKON BALZERS COATING
BENELUX NV
Schurhovenveld 4050, 
B 3800  ST. TRUIDEN
Contactpersoon: de heer W. Boghe
T 0032-11693040
F 0032-11692945
@ willy.boghe@oerlikon.com
W www.oerlikon.com/-

coatingservices/be

OLYMPUS NEDERLAND BV 90

scoop voor materiaal toepassingen
gedemonstreerd.

OLYMPUS NEDERLAND BV
Postbus 18, 
2380 AA ZOETERWOUDE
Contactpersoon:
mevrouw Janneke Lek
T 071-5450813
F 071-5450802
@ janneke.lek@olympus.nl
W www.olympus.nl

LED- en laseranalyse, kleuranalyse,
plasmametingen, NIR procesbewaking,
bepaling van de chemische samenstel-
lingen en meer.

OCEAN OPTICS BV
Geograaf 24, 6921 EW  DUIVEN
Contactpersoon:
de heer Marco Snikkers
T 026-3190500
F 026-3190505
@ info@oceanoptics.eu
W www.oceanoptics.eu

Bedrijfsprofielen
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Innovatief in efficiënt produceren

Optiwa BV is als toeleverancier gespe-
cialiseerd in het seriematig vervaardi-
gen van hoogwaardige fijnmechanische
metalen en kunststof onderdelen en
samenstellingen op basis van verspa-
nende technieken. Toleranties tot in het

De geavanceerde ZFX vision-sensor
van Omron biedt een heel nieuwe
generatie van intuïtieve gebruikersin-
structies – aanraken, aansluiten & aan
de slag. Het ingebouwde touch-screen
is gebruikersvriendelijk en zorgt ervoor
dat de gebruiker zich niet met de com-
plexe technische details hoeft bezig te
houden. Het scherm geeft directe feed-
back met live-beelden en duidelijke
systeemmeldingen tijdens het volledige
configuratie- en inspectieproces. De
ZFX biedt ondersteuning voor verlich-
ting, filtering en automatische instelling
van parameters die de gebruiker door
de toepassing leiden. De ZFX vision-
sensor is beschikbaar als systeem met
één of twee camera’s en biedt zowel
monochrome of kleurenfunctionaliteit.

OMRON ELECTRONICS BV
Wegalaan 61, 2132 JD  HOOFDDORP
Contactpersoon:
de heer Jean-Luc Huijens
T 023-5681100
F 023-5681188
@ omron-nl@eu.omron.com
W www.omron.nl

OMRON ELECTRONICS BV 51

OPTIWA BV 163

PARTNER NETWORK GROUP 3

PNG als leverancier van de beste
oplossing.
Voorkomen dat ik als bedrijf opnieuw
het wiel moet uitvinden. Voorkomen dat
ik nodeloos veel tijd, geld en energie
moet steken in het binnenhalen van
kennis, in het formeren van het juiste
projectteam en in het op één lijn bren-
gen van leveranciers. Dat is feitelijk het
voordeel dat PNG mij als ondernemer
kan bieden. “In kosten, kennis, service
en doorlooptijd vormen wij als blok  de
beste oplossing voor bedrijven die in
hun wens of noodzaak om te innoveren
concrete doelstellingen hebben te
halen”, aldus de Partner Network
Group.
Meer achtergrondinformatie over de
aangesloten bedrijven vindt u op
www.pngnl.eu

PARTNER NETWORK GROUP
Koopmanslaan 25, 
7005 BK  DOETINCHEM
Contactpersoon: de heer Lars Penning
T 0314-398900
T 0314-398959
@ info@pngnl.eu
W www.pngnl.eu

u-bereik kunnen worden gegarandeerd.
Optiwa investeert doorlopend in nieuwe
productietechnieken, machines en men-
sen. Ten behoeve van nauwkeurige
maatvoering zijn de productieruimtes
geklimatiseerd. De bedrijfsfilosofie van
Optiwa is erop gericht om middels conti-
nue efficiëntie verbetering de productie-
kosten te verlagen en tegelijkertijd de
logistiek en kwaliteit optimaal 
te beheersen. De opdrachtgevers zijn
voornamelijk afkomstig uit de medische-,
semiconductor-, analytische-, grafische-
en optische industrie.
Zie tevens www.optiwa.nl.
Op de precisiebeurs zullen we een aan-
tal zeer nauwkeurige  gedraaide en
gefreesde producten met toleranties in
het u-bereik, alsmede spiegelende vlak-
ken in  aluminium presenteren.

OPTIWA BV
Postbus 4794, 5953 ZK  REUVER
Contactpersoon: de heer A. Wullms
T 077-4769900
F 077-4744732
@ twullms@optiwa.nl
W www.optiwa.nl
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Photonics Cluster Netherlands (PCN) 
is in Nederland het platform voor
Fotonica. Als stichting streeft PCN  er
naar om het Nederlandse bedrijfsleven
meer bewust te maken van het belang
van dit vakgebied. Fotonica wordt
inmiddels wereldwijd gezien als de
‘enabling technology’ voor de 21ste
eeuw. PCN probeert deze doelstelling
te bereiken door het stimuleren van
kennisoverdracht tussen bedrijven en
kennisinstellingen, maar ook door het
versterken van het reguliere HBO en
MBO onderwijs op dit zo ook voor

Nederland belangrijke vakgebied.
Precisietechnologie als vakgebied is
voor Fotonica daarbij een vanzelf-
sprekendheid!

PHOTONICS CLUSTER 
NETHERLANDS (PCN)
Prins Bernardstraat 64, 
2396 GN  KOUDEKERK A/D RIJN
Contactpersoon:
de heer Guus Taminiau
T 06-28615334
@ info@photonicscluster-nl.org
W www.photonicscluster-nl.org

PGE PLATING BV / PGE ADENCO BV 107

PGE is dé specialist op het gebied van
galvanotechniek en etsen. PGE richt
zich op innovatieve metaalverwerkende
bedrijven in de markt voor professione-
le en consumentenproducten. Deze
bedrijven herkennen in PGE een voor-
aanstaande producent en ontwikkelaar.
Voor nieuwe ontwikkelingen werken we
nauw samen met innoverende bedrij-
ven, internationale universiteiten en
onderzoekinstellingen.

PHAER 53+54

PHOTONICS CLUSTER NETHERLANDS (PCN) 190

You are a machine- or system manufac-
turer? An engineering- or R&D company? 
You need, use, develop or produce
‘stand alone’ or integrated analysis-,
imaging-, screening-, tracking-, surveil-
lance- or visual communication systems
and components?
Complement your R&D staff with
Phaer’s senior experts in ‘signal- and
visual data processing’, laser, embedded
electronics- and software, optics,
microscopy, opto electronics, opto
mechanics, mechatronics and computer
vision. Get ‘the best performance’ at
‘OEM cost’ in standard- and custom visi-
on components from European techno-
logy leading manufacturers. Amplify your
company’s profit is our focus. Phaer
extends your computer-vision enginee-
ring resources and profits “to the max”!

PHAER
Franklin Rooseveltlaan 349k, 
B 9000  GENT
Contactpersoon:
de heer Koenraad Van de Veere
T 0032-92650210
F 0032-92650250
@ info@phaer.be
W www.phaer.be

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 kwali-
teits- en milieumanagementsysteem
ISO9001 en ISO14001 als over de
aerospace certificering AS9100 en
NADCAP.

PGE PLATING BV 
Postbus 80064, 
5600 KA EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer A. van Veggel
T 040 - 2734659
@ info@pge.nl
W www.pge.nl

PGE ADENCO BV
Generaal de Wittelaan 7b Zone L, 
B 2800  MECHELEN
Contactpersoon: de heer B. van Geel
T 0032-15280111
@ info@pge.nl
W www.adenco.be

Bedrijfsprofielen
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STEL ONS OP DE PROEF – 
GEHEEL GRATIS!

Prokonpack is de leverancier van
beschermende verpakkingsmaterialen
voor de industriële markt en wil met u
de uitdaging aangaan!

Door gebruik te maken van deze ser-
vice, bent u er zeker van dat uw ver-
pakking met een minimale hoeveelheid
aan verpakkingsmateriaal veilig door
het transport- en distributietraject komt.

strong position of the Netherlands in
these fields and bring it up to Silicon
Valley proportions. In these networks
SME enterprises play a pivotal role; 
as will be illustrated at the Precisie-
beurs.

POINT-ONE
High Tech Campus 48, 
5656 AE  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Clément L. Goossens
T 040-2746640
@ info@point-one.nl
W www.point-one.nl
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The Dutch high-tech industry wants to
achieve a leading position in the fields
of nanoelectronics and embedded sys-
tems worldwide. This ambition has
been laid down in the strategic inno-
vation programme, Point-One. In it,
small and large businesses, educatio-
nal and knowledge institutes collabora-
te very closely to expand the current

PM-BEARINGS is de Nederlandse
fabrikant van precisie rechtgeleidingen,
sledes and positioneersystemen. Uniek
in het leveringsprogramma zijn de kera-
mische geleidingen waar, afhankelijk
van de toepassing, gekozen kan wor-
den uit drie soorten keramiek.
Voordelen van keramiek zijn de stijf-

heid, de afwezigheid van magnetisme
en een langere levensduur.
Toepassingen bevinden zich vooral in
e-beam systemen.
Naast de rechtgeleidingen legt PM zich
ook toe op het vervaardigen van fijn
mechanische componenten en modu-
les op micron niveau. Montage van de
componenten kan gebeuren in de sto-
farme montage ruimte of in één van de
cleanrooms. Uniek is dat alle bewerkin-
gen in de eigen werkplaatsen worden
uitgevoerd zodat een constante kwali-
teit en hoge mate van flexibiliteit
gewaarborgd zijn. 

PM-BEARINGS BV 99

POINT-ONE 194

PORTATO VALUE ADDED-
MANAGEMENT
Kreytacker 27, 6581 JP MALDEN
Contactpersoon:
de heer J.P.M. Versleijen
T 024-6452443
F 024-6452431
@ jacco.versleijen@portato.nl
W www.portato.nl

PORTATO VALUE ADDED
MANAGEMENT 63

Ook introduceert Prokonpack Instapak
RT. Dit systeem is eenvoudig in
gebruik, op iedere werkplek te plaatsen
en voorziet in de verpakkingsbehoefte
van expeditieruimtes, diverse verpak-
kingsstations en de productievloer.
Uiteraard laten wij u ook de nieuwste
verpakkingsoplossingen- en technieken
zien met betrekking tot de Korrvu®
zweef- en fixeerverpakkingen en
Polyethyleenschuimen.
Neem voor meer informatie contact op
met:

Prokonpack Nederland BV
Waldeck Pyrmontstraat 7
5652 AD Eindhoven

Tot ziens op: Precisiebeurs stand 109

PROKONPACK NEDERLAND BV
Postbus 8732, 5605 LS  EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer B. Beckmann
T 040-2919393
F 040-2919394
@ ben@prokonpack.nl
W www.prokonpack.nl

PROKONPACK NEDERLAND BV 109

Andere specialismen zijn micro-assem-
blage, MST microsysteem technologie
en het bewerking van speciale mate-
rialen door onder andere elektro che-
misch verspanen ECM.

PM-BEARINGS BV
Galileistraat 2, 
7701 SK  DEDEMSVAART
Contactpersoon:
de heer H.J. Lüth
T 0523-612258;
F 0523-615290
@ info@pmbearings.nl
W www.pmbearings.nl

PROVENTI
Leostraat 4, 5615 BM  EINDHOVEN
T 040-2916490
F 040-2916477
@ info@proventi.nl
W www.proventi.nl

PROVENTI 77
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Pulles & Hanique is gespecialiseerd in
engineering en produktie van compo-
nenten en instrumenten uit kwartsglas,
technisch glas en technisch keramiek
voor de hightech industrie.

Het machinepark is uitgerust met o.a.
een tiental CNCbewerkingscentra waar
op microen nanonivo glas en technisch
keramiek wordt geslepen en gepolijst
en componenten worden vervaardigd
voor apparatenbouwers in de halfgelei-
dertechniek, laser- en biomedische
industrie, analytische industrie alsmede
opto-electronica.

glasinstrumentmakers vervaardigen
produkten die hun toepassing vinden in
analyse-apparatuur, en binnen de
petrochemie. Tevens worden in grotere
series kwartsglas halfprodukten ver-
vaardigd voor de (auto) verlichtingsin-
dustrie.

PULLES & HANIQUE BV
De Run 4305, 5503 LP VELDHOVEN
Contactpersoon: de heer E. Hanique
T 040-2530700
F 040-2530970
@ info@pulleshanique.com
W www.pulleshanique.com

Bedrijfsprofielen

• MAZeT - Jencolour 
• On-Trak 
• SiTek 

Daarnaast introduceren wij de Brontes,
een nauwkeurige en compacte colori-
meter van de nieuwe Nederlandse
firma Admesy. 

PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV
Postbus 194, 6600 AD  WIJCHEN
Contactpersoon: de heer E. de Kler
T 024-6488688, F 024-3661984
@ info@gotopeo.com
W www.gotopeo.com

Promis Electro-Optics is een innovatie-
ve handelsonderneming, gespeciali-
seerd 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 lichtniveau’s PMT

Specialist in UV-VIS-IR 
Met bekende merknamen als: 
• Centronic 
• Germanium Power Devices 
• Laser Components 

PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV 86

Q-SYS BV 160

De mechanische bewerkingen en het
high-end polijsten vinden plaats in
geconditioneerde ruimtes. 
Thermische bewerking van technisch
glas en kwartsglas is een 2e hoofdacti-
viteit van Pulles & Hanique. Ervaren

Q-Sys BV pre-
senteert samen-
werking met
BoTech BV

BoTech is speci-
alist in in het ver-
vaardigen en
assembleren van
samenstellingen

en machinecomponenten tot zeer grote
afmetingen.
Q-Sys BV is gespecialiseerd in ontwik-
kelen, engineeren en assembleren van

(sub)-systemen voor de high-tech
industrie. Door gedegen kennis en
ervaring van mechanica, meet- en
regeltechniek, mechatronica, electro-
techniek en softwareontwikkeling is 
Q-Sys BV de juiste partner om klant-
specificaties te vertalen in oplossingen.
U kunt hierbij denken aan diverse
markten en toepassingen zoals digitale
printers, laser-bewerkingsmachines, flat
panel display mastering machines,
röntgen- en optische inspectie syste-
men en halfgeleider test- en scansyste-
men.

Door de krachten te bundelen kunnen
Q-Sys BV en BoTech BV totaaloplos-
singen leveren, van probleemanalyse
tot eindproduct, van prototype tot serie-
productie.

Q-SYS BV
Korte Dijk 2, 5705 CV  HELMOND
Contactpersoon: de heer Henry Over
T 06-15837871
F 0492-527635
@ h.over@q-sys.eu
W www.q-sys.eu

PULLES & HANIQUE BV 151
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Reliance is gespecialiseerd in het ont-
werpen, fabriceren en testen van
mechanische precisiecomponenten en
complexe elektromechanische bouw-
groepen voor gebruik in de luchtvaart,

N r . 5   2 0 0 7

pes en processen. Hierdoor hebben we
de mogelijkheid om de laatste ontwik-
kelingen uit de 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
T 0227-604046
F 0227-604053
@ rme@quest-innovations.com
W www.quest-machinevision.com

Quest Innovations is een hightech
bedrijf gespecialiseerd in vision techno-
logie. Wij ontwikkelen en produceren
hiervoor eigen camera systemen voor
de machine bouw en ontwerpen zelf de
computer chips en bijbehorende soft-
ware om de gehele machine te bestu-
ren. In samenwerking met onze part-
ners; machinebouwers en diverse spe-
cialisten op verschillende precisie vak-
gebieden zoals optica, laser technolo-
gie en high precision motion control,
ontwikkelen we totale “state of the art
machine” concepten. We zullen binnen-

kort de beschikking hebben over een
eigen professioneel laboratorium, waar-
in we haalbaarheidsonderzoeken zullen
verrichten voor nieuwe productie princi-

QUEST INNOVATIONS BV 55

RELIANCE PRECISION MECHATRONICS LLP. 135

de medische wereld, biotechnische en
analytische applicaties, wetenschappe-
lijke instrumentatie en de defensie
industrie. Reliance biedt een zorgvuldig
geselecteerd pakket op elkaar afgetem-
de precisiemechanische componenten
die aan de strenge eisen van deze
markten voldoen.
Het standaard programma maakt kost-
effectief ontwikkelen en bouwen van
prototypes mogelijk, en biedt tevens de
zekerheid dat de componenten
beschikbaar blijven voor de levensduur
van het product.

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 productieproces-

sen, 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 laserbewer-

kingstechnieken 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 afnemers.

REITH LASER TECHNOLOGIE BV
Lindenhoutseweg 38, 
6545 AJ  NIJMEGEN
Contactpersoon:
de heer Ir. J.Th.M. Reith

T 024-3787564
F 024-3787586
@ j.reith@reithlaser.nl
W www.reithlaser.nl

REITH LASER TECHNOLOGIE BV 105

Op de Precisiebeurs toont Reliance oa
kant en klare oplossingen zoals com-
plete lineaire aandrijvingen inclusief
geintegreerde motor.

RELIANCE PRECISION 
MECHATRONICS LLP.
Klaroenring 217, 
4876 ZE  ETTEN-LEUR
Contactpersoon: de heer John Bazuin
T 076-5040790
F 076-5041896
@ jb@rpmechatronics.co.uk
W www.rpmechatronics.co.uk
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Renishaw Benelux toont u: een revolu-
tionaire ontwikkeling op het gebied van
meettechniek -  Renscan5 en Revo
voor 5-assig scannen op meettafels; de
nieuwste ontwikkeling in interferometrie
– XL80 Laser calibratie systeem, klei-
ner, sneller en nog nauwkeuriger; grote
stappen voorwaards in positie enco-
ders – RSLM, het alternatief voor
breekbare glasschalen en Si interface
voor interpolatie tot 5nm.

RENISHAW BENELUX BV
De Lind 21, 4841 KC  PRINSENBEEK
Contactpersoon:
de heer Philippe Reinders Folmer
T 076-5431100
F 076-5431109
@ benelux@renishaw.com
W www.renishaw.nl
W www.renishaw.com

Rofin is een vooraanstaande leveran-
cier van industriële lasers en lasersys-
temen voor materiaalbewerking. Op
onze stand zal een nieuw type laser
lassysteem worden getoond. Met dit

systeem kan zowel handmatig als ook
mbv CNC worden gelast. Ook zal er
een desktop laser graveersysteem wor-
den voorgesteld. Naast bovenstaande
zaken kunt u op onze stand o.a.
terecht met vragen over laserlassen, 
-snijden, -perforeren, -structureren, 
-ableren, -herstel lassen van matrijzen
en kunststoflassen.

ROFIN-BAASEL BENELUX BV
Edisonweg 52, 
2952 AD  ALBLASSERDAM
Contactpersoon: de heer Hans Matser
T 078-6931037
F 078-6931079
@ info@rofin-baasel.nl
W www.rofin.com

RENISHAW BENELUX 88

ROELOFS MEETINSTRUMENTEN B 149

ROFIN-BAASEL BENELUX BV 28 ROTERO HOLLAND BV 5

De Zeiss TSK Surfcom 2000-lijn is met
een nieuw tastersysteem uitgerust!

Met dit tastersysteem kunnen in een
meting zowel oppervlakte- als ook con-
tourgegevens worden opgenomen.
Oppervlakte- en contourgegevens kun-
nen in een handeling met slechts één
taster in een bereik van 5 mm worden
opgenomen. Door het wegvallen van
de tasterwissel is naast de wezenlijke
tijdsbesparing en de daarmee verbon-
den productiviteitsverhoging, een dras-
tische vereenvoudiging in de handha-
ving van het systeem verzekerd. De

Surfcom 2000-lijn beschikt door de uit-
voering met de gepatenteerde liniair-
motortechnologie in de verplaatsings-
eenheid over een extreem hoge meet-
en verplaatssnelheid, alsook over een
extreme onderhouds- en slijpinstallatie.

ROELOFS MEETINSTRUMENTEN BV
Kernreactorstraat 42-44, 
3903 LG  VEENENDAAL
Contactpersoon: mevrouw I. Roelofs
T 0318-521580
F 0318-529301
@ info@roelofsmeetinstrumenten.nl
W www.roelofsmeetinstrumenten.nl

ROTERO HOLLAND BV
Postbus 126, 3440 AC  WOERDEN
Contactpersoon: de heer G. Minnee
T 0348-495157
F 0348-495171
@ g.minnee@rotero.com
W www.rotero.com

DE RIDDER THO BV
Postbus 88, 1910 AB  UITGEEST
Contactpersoon: de heer J. Wegman
T 0251-314450
F 0251-315008
@ wegman@ridder.net
W www.ridder.net

DE RIDDER THO BV 157

Bedrijfsprofielen
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De Rooy Slijpcentrum B.V. is sinds
1939 een betrouwbare leverancier voor
een groot  aantal industriële bedrijven.

De Rooy houdt zich bezig met:
• vlak- en profielslijpwerk;
• rond- en centerloos slijpen.

De Rooy is bekend om haar grote ken-
nis en ervaring op het gebied van deze
slijpwerkzaamheden.
Door het bieden van de hoogste kwali-
teit en stipte levering neemt De Rooy
een leidende positie in als process-
supplier in de wereld van de moderne
slijptechniek.

Door het uitgebreide, up to date-machi-
nepark biedt het bedrijf een hoge mate
van flexibiliteit. 

Het bedrijf is door TUV gecertificeerd
volgens de laatste norm; ISO
9001:2000.

DE ROOY SLIJPCENTRUM BV
Collseweg 19, 5674 TR  NUENEN
Contactpersoon: de heer Marc de Rooy
T 040-2813459
F 040-2811015
@ info@rooy.nl
W www.rooy.nl
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DE ROOY SLIJPCENTRUM BV 133

RSF ELEKTRONIK GMBH 78 SCHNEEBERGER GMBH 31

RSF Elektronik is one of the worldwide
leading manufacturer of highly precise
Linear Encoders.
The company was founded in 1973 and
has his headquarters in Tarsdorf/Upper
Austria.
RSF Linear Encoders are designed for
modern manufacturing applications. 
Machine applications range from pro-
cessing and measuring to placement. 
RSF Elektronik offers both open and
enclosed models to meet the applicati-
on requirements and environmental
conditions.

Supported by offices in Switzerland, in
Slovenia, in the USA, in Korea and now
also in China and Singapore, RSF
develops his strong market position
further.

RSF ELEKTRONIK GMBH
A 5121  TORSDORF 93
Contactpersoon: Mr. Gerhard Staufer
T 0043-627881920
F 0043-6278819279
@ staufer.gerhard@rsf.at
W www.rsf.at

Schneeberger ontwikkelt en produceert
lineaire geleiders, geleide-systemen en
complete “turn-key” positioneersyste-
men/stages voor de high-tech markt
over de hele wereld.
Dit voor diverse marktesegmenten en
toepassingen in “reguliere” omgeving,
clean-room en vakuum omgevingen
waar de µm en nanometer nauwkeurig-
heid gevraagd wordt.

SCHNEEBERGER GMBH
p/a Beekerweg 65, 
6235 CB  ULESTRATEN
Contactpersoon: de heer M. Bastings
T 043-3654532
F 043-3653579
@ maurice.bastings@-

schneeberger.com
W www.schneeberger.com



Sedeco Vision Components is gespeci-
aliseerd in embedded machine vision
technologie. Opgericht in 1994 heeft
Sedeco in de loop der jaren vele toe-
passingen met succes ontwikkeld en bij
haar eindafnemers in gebruik gesteld.
Ook voor de machinebouw heeft
Sedeco vele toepassingen uitgewerkt,
die vervolgens door de machinebouwer
zelfstandig in bedrijf worden genomen.
Onlangs is door Sedeco MVNova, een
machine vision script programmeertaal
voor het programma intelligente came-
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Micrometer Precisieverbinding

SCHAEFFLER NEDERLAND BV 112

Schaeffler Nederland B.V. is onderdeel
van de wereldwijd operende Schaeffler
KG:  LuK (automotive), INA (lager- en
lineairtechniek) en FAG (lagertechniek
en maintenance services). Met haar
activiteiten behoort Schaeffler tot de
meest vooraanstaande leveranciers
van producten en diensten voor alle
voorkomende aandrijftoepassingen in
de Nederlandse industrie.

Op stand 112 tonen wij u weer de laat-
ste ontwikkelingen:
• IDAM (INA Drives & Mechatronics)  -

direct drives voor lineaire- en rotatie-
ve bewegingen en de nieuwste gene-
ratie precisie lineairmotoren.

Belangrijk voordeel is dat UVACRYL
2151 een zeer goede hechting heeft 
op glas, metaal en keramiek.
SADECHAF levert hightech UV-lijmen
die speciaal op maat gemaakt worden
voor uw toepassing.

SADECHAF UV & IR TECHNOLOGY
Campus Blairon 30, 
B 2300  TURNHOUT
Contactpersoon:
de heer Jos De Groote
T 0032-14411119
F 0032-14439833
@ info@sadechaf.eu
W www.sadechaf.eu

SADECHAF maakt precisieverlijmingen
op maat. 

SADECHAF presenteert op de
Precisiebeurs de UVACRYL 2151: ont-
wikkeld voor het verlijmen van opto-
elektronische componenten. De UVA-
CRYL 2151 is een UV lijm met een
zeer lage polymerisatiekrimp, gekop-
peld aan een hoge stijfheid. Na het
positioneren van de onderdelen kan de
lijm in enkele seconden uitgehard wor-
den tot een vormvaste, micrometer-
nauwkeurige verbinding. Ook tijdens
temperatuurveranderingen of in contact
met vocht, krimpt of zet de lijm niet uit.

SADECHAF UV & IR TECHNOLOGY 44

den. Voor informatie of een uitgebreide
demonstratie is Sedeco aanwezig op
het Vision Paviljoen, standnummer 
48 en 49.

SEDECO VISION COMPONENTS BV
Rendementsweg 2n, 
3641 SK  MIJDRECHT
Contactpersoon: de heer R. Paffen
T 0297-241717
F 0297-241778
@ info@sedeco.nl
W www.sedeco.nl

SEDECO VISION COMPONENTS BV 48+49

• INA Lineairtechniek  -
(miniatuur)geleidingen en roestbe-
stendige lineairgeleidingen (met name
t.b.v. toepassing in de voedingsmid-
delen- en verpakkingsindustrie).

• Spindels.
• Barden (onderdeel van FAG) 

precisielagers.

SCHAEFFLER NEDERLAND BV
Postbus 50, 3770 AB  BARNEVELD
Contactpersoon: de heer F. Kroes
T 0342-403028
F 0342-403280
@ f.kroes@schaeffler.com
W www.schaefflergroup.com

Hoge nauwkeurigheid en gelijkmatige loop: 

detail van een manipulator voor een röntgen-

meetmachine.

ra's van Vision Components ontwik-
keld. Met MVNova kan ook de niet
beeldanalyse specialist succesvol een
meer complexe machine vision toepas-
sing in gebruik nemen en onderhou-

Bedrijfsprofielen
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SCHUT GEOMETRISCHE 
MEETTECHNIEK BV
Postbus 5225, 9700 GE  GRONINGEN
Contactpersoon:
de heer R.J. von Hebel
T 050-5877877
F 050-5877899
@ r.j.vonhebel@schut.com
W www.schut.com

Sentech kiest voor nieuwe markt-
benadering

Het denken en doen vanuit sensortoe-
passingen is kenmerkend voor
Sentech. In veel gevallen levert
Sentech kant-en-klaar geassembleerde
sensoren waar de behuizing, de stek-
ker, de kabel en de connector al aan
zijn toegevoegd. Sentech levert dus
niet alleen, Sentech adviseert, inte-
greert en assembleert. Deze vooruit-
strevende werkwijze is ontstaan vanuit

N r . 5   2 0 0 7

Fotonica is één van de sleuteltechnolo-
gieën voor het innovatievermogen van
onze economie. Het Innovatiegerichte
OnderzoeksProgramma (IOP) Photonic
Devices wil investeren in het veld foto-
nica en photonic devices in het bijzon-
der, en de samenwerking tussen onder-
zoekswereld en het bedrijfsleven inten-
siveren. Dit IOP wordt gezamenlijk uit-
gevoerd 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 subsidie.
Een IOP project biedt bedrijven de
mogelijkheid om direct contact te heb-
ben met wetenschappers en andere
bedrijfsonderzoekers. Deelname aan
een IOP levert nieuwe persoonlijke net-
werken op en inzicht in de bestaande
onderzoekscapaciteiten in Nederland.

SENTERNOVEM IOP PHOTONIC
DEVICES
Postbus 93144, 
2509 AC  S-GRAVENHAGE
Contactpersoon:
mevrouw dr. ir. L.M. Doeswijk
T 070-3735810
F 070-3735630
@ l.doeswijk@senternovem.nl
W www.senternovem.nl/

iop_photonicdevices

SCHUT GEOMETRISCHE 
MEETTECHNIEK BV 19

SCHUT PRECISIONPARTS BV
Postbus 71, 
2950 AB  ALBLASSERDAM
Contactpersoon: de heer Drs. M. Schut
T 078-6915666
F 078-6919558
@ maurice@schutprecisionparts.nl
W www.schutprecisionparts.nl

SCHUT PRECISION-
PARTS BV 33

SENTECH SENSOR TECHNOLOGY BV 138

een marktgericht denken en
handelen. Sentech weet wat
er speelt als het op sensoren
aankomt en bezit de know how
en inventiviteit om met gerichte
oplossingen te komen. Ook
heeft Sentech sinds kort een
nieuwe huisstijl. Het nieuwe
logo toont de dynamiek waar-
mee de sensorspecialist de
markt benadert.

SENTECH SENSOR 
TECHNOLOGY BV
Postbus 21, 5250 AA VLIJMEN
Contactpersoon: de heer Hans van Os
T 073-5183121
F 073-5183122
@ info@sentech.nl
W www.sentech.nl

SENTERNOVEM IOP
PHOTONIC DEVICES 190

Fotonica is één van de sleuteltechnolo-
gieën voor het innovatievermogen van
onze economie. Het Innovatiegerichte
OnderzoeksProgramma (IOP) Photonic
Devices wil investeren in het veld foto-
nica en photonic devices in het bijzon-
der, en de samenwerking tussen onder-
zoekswereld en het bedrijfsleven inten-
siveren. Dit IOP wordt gezamenlijk uit-
gevoerd door SenterNovem en STW.
De twee thema’s binnen dit IOP zijn:
Ontwikkeling van geavanceerde licht-

SENTERNOVEM IOP PRECISIETECHNOLOGIE 191

bronnen & detectiesystemen en
Applicaties van photonic devices in
‘health & medicine’. 

Binnen de nieuwe IOP-TTI regeling
komen zowel kennisinstellingen en
bedrijven in aanmerking voor subsidie.
Een IOP project biedt bedrijven de
mogelijkheid om direct contact te heb-
ben met wetenschappers en andere
bedrijfsonderzoekers. Deelname aan
een IOP levert nieuwe persoonlijke net-

werken op en inzicht in de bestaande
onderzoekscapaciteiten in Nederland.

SENTERNOVEM IOP PRECISIE-
TECHNOLOGIE
Postbus 93144, 
2509 AC  S-GRAVENHAGE
Contactpersoon: de heer E. Schipper
T 070-3735343
F 070-3735630
@ e.schipper@senternovem.nl
W www.senternovem.nl



Leveranciers van metaalbewerkings-
machines en toebehoren, te weten fijn-
mechanische gereedschapwerktuigen,

Sirris is het collectief centrum van de
Belgische technologische industrie. We
adviseren en begeleiden ondernemin-
gen bij het invoeren van technologi-
sche innovaties, van idee tot operatio-
nele oplossing. We onderzoeken hoe
we beloftevolle technologieën toepas-
singsklaar en toegankelijk kunnen
maken en we sensibiliseren de indus-
trie ervoor. Een logische keten van acti-
viteiten: onderzoek en sensibilisering
die steeds uitmonden in concreet
advies en begeleiding.
We gaan op zoek naar oplossingen
voor gezamenlijke technologische uit-
dagingen van onze industrie. Met dat

SMC Pneumatics BV is onderdeel van
het wereldwijd opererende SMC
Corporation. SMC adviseert haar klan-
ten over industriële automatisering en
verkoopt pneumatische componenten,
zoals ventielen, cilinders, koppelingen
en slangen.

Maar op de Precisiebeurs laat SMC
zien dat ze verder gaat dan pneuma-
tiek alleen. SMC profileert zich momen-
teel ook als high tech company. Zij
biedt haar klanten naast pneumatische
componenten onder andere ook thermo
control units, hoog vacuüm-, high puri-
ty- en clean room componenten.

SMC PNEUMATICS BV
De Ruyterkade 120, 
1011 AB  AMSTERDAM
Contactpersoon: mevrouw Kika Spelten
T 020-5318888
F 020-5318880
@ k.spelten@smcpneumatics.nl
W www.smcpneumatics.nl

SIMAC MASIC & TSS BV
Jan Campertstraat 5, 
6416 SG  HEERLEN
Contactpersoon: mevrouw M. Schenk
T 045-7502100
F 045-7502199
@ miranda.schenk@simacmasic.nl
W www.simac-masic.nl

Selected optomechanical components
for machine vision and microscopy.

SGM MACHINE TECHNOLOGY BV 13

werktuigmachines, machines voor de
draad- en kabelindustrie, band- en
plaatbewerkingsmachines, automatise-
rings-oplossingen etc.

SGM MACHINE TECHNOLOGY BV
Pompmolenlaan 1, 
3447 GK  WOERDEN
Contactpersoon:
mevrouw Diny Wijnmaalen
T 0348-416541
F 0348-421677
@ sgm@sgm.info
W www.sgm.info

SIMAC MASIC & TSS BV 58

SIRRIS 168

SMC PNEUMATICS BV 96

doel starten we collectieve onderzoeks-
projecten op. Alleen of in samenwerking
met bedrijven. Als collectief centrum
stellen we ook infrastructuur en mensen
ter beschikking voor het uittesten van
nieuwe technologieën.

SIRRIS
Celestijnenlaan 300c, bus 04026, 
B 3001  HEVERLEE
Contactpersoon:
mevrouw Anje Van Vlierberghe
T 0032-16322763
F 0032-16322984
@ info@sirris.be
W www.sirris.be

SOLINOTM 53-54

Your source for the most innovative
new products and systems in machine
vision. From the latest LED light sour-
ces to precision telecentric lenses,
Solino has your Solution in Optics!

SOLINOTM

Lochamer Schlag 14, 
D 82166  GRÄFELFING
Contactpersoon:
de heer Karsten Bronowski
T 0049-8989805530
F 0049-8989806633
@ info@solino.com
W www.solino.com

Bedrijfsprofielen
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ST Instruments is een bedrijf gespecia-
liseerd in de verkoop en service van
hoogwaardige instrumenten voor
oppervlakte analyse en nanotechnolo-
gie met totaaloplossingen voor:
SPM/AFM, optische - en stylus profilo-
metrie, materiaal karakterisatie en
oppervlakte analyse. 
ST Instruments zal zich presenteren
als nieuwe vertegenwoordiger van
Nanosurf AFM systemen. De modulaire
AFM systemen staan bekend als zeer
gebruiksvriendelijk en zijn uitermate
geschikt voor eenvoudige en low cost
toepassingen. Voor optische profilome-
trie wordt de vernieuwde InfiniteFocus
G4 generatie met SmartFlash technolo-
gie voor het eerst in de Benelux gepre-
senteerd.

ST INSTRUMENTS BV
Postbus 12, 3360 AA SLIEDRECHT
Contactpersoon: de heer J. de Bruin
T 0184-640000
F 0184-640001
@ info@stinstruments.com
W www.stinstruments.com

SMS sinds 1982 biedt en compleet pro-
gramma in de geometrische meettech-
niek met bijbehorende service in eigen
meetlaboratorium volledig uitgerust met
verschillende meetmachines uit haar
verkoopprogramma. Op Precisiebeurs
zal er voornamelijk TAYLOR HOBSON
gepresenteerd worden.

STEEN METROLOGY SYSTEMS
Rue T. Gerkens 74, 
B 4052  CHAUDFONTAINE
Contactpersoon:
de heer R. Steenacker
T 0032-43687080
F 0032-43687560
@ sales@smsbenelux.be
W www.smsbenelux.be

Lineairtechniek in beweging, dat is
Stamhuis Lineairtechniek in optima
forma.

Na het succes van vorig jaar laten wij u
graag, voor de derde keer, kennisma-
ken met het totale programma van
HIWIN Lineartechnologie.

Onze complete stand staat opnieuw in
het teken van de hoognauwkeurige
lineairproducten van HIWIN. 
HIWIN levert niet alleen technisch,
maar ook economisch voordeel in vele
toepassingen in algemene machine-
bouw. 
Wij presenteren u o.a.: 
• De nieuwe HIWIN Q1 profielrailgelei-

dingen met SynchMotion, het 4-rijig
kogelomloopsysteem met de specifie-
ke ballspacer, speciaal voor laagge-
luidsniveau.

• KK-stages, kogelspindels en gelei-
dingsysteem compleet samenge-
bouwd.

• Lineairmotor-systemen, Servo-torque-
draaitafels.

• Kogelomloopspindels en miniatuur-
geleidingen in RVS-uitvoering.

Voldoende reden denken wij, om u

speciaal uit te nodigen voor een
bezoek aan onze stand. Zie ook
www.wijbewegen.nl en www.stam-
huislineair.nl

STAMHUIS LINEAIRTECHNIEK BV
Postbus 84, 7390 AB  TWELLO
Contactpersoon: de heer A. Stamhuis
T 0571-272010
F 0571-272990
@ a.stamhuis@stamhuislineair.nl
W www.stamhuislineair.nl
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ST INSTRUMENTS BV 103

STAMHUIS LINEAIRTECHNIEK BV 89

STEEN METROLOGY SYSTEMS 10



Stichting Applied Piëzo is een groep
van samenwerkende industriële bedrij-
ven 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 toeganke-
lijk. Wij kunnen u helpen de voordelen
van piëzo technologie te evalueren en
te gebruiken. Wij bieden ondersteuning
van idee tot en met productie. Er is een
goede relatie met universiteiten 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,
piëzo technologie te promoten, kennis-

Systence is uw partner als high-end
system integrator in de prototype- en
apparatenbouw. Wij zijn uniek gepositi-
oneerd voor mono- en multidisciplinaire
projecten waarbij Vision een steeds
belangrijker onderdeel van de totaal
oplossing voor onze klanten vormt.
Tevens leveren wij hoogwaardige
subassemblies en precisie maakdelen
waarbij vakkennis onontbeerlijk is.
Daarnaast detacheren wij mechani-
sche, software en hardware specialis-
ten om u bij te staan wanneer u extra
capaciteit nodig heeft. Onze marktfocus
richt zich op high- en clean tech mark-
ten zoals semiconductors, lighting en
medical. Systence is gecertificeerd vol-
gens de ISO-9001 en ISO-13485 norm
(medisch).

SYSTENCE
Bijsterhuizen 20-12, 
6604 LJ  WIJCHEN
Contactpersoon:
de heer Frank Zwegers
T 024-3521701
F 024-3521801
@ frank.zwegers@systence.nl
W www.systence.nl

Sumipro is gespecialiseerd in het ont-
werpen en produceren van optische
componenten. Onze optiek wordt
gebruikt in onder andere de ruimte-
vaart, defensie, spuitgiet en medische
industrie. De ontwerpafdeling van
Sumipro ontwerpt optiek die is geopti-
maliseerd op onze produktiemogelijk-
heden, waardoor betere optiek ontstaat
of er minder lenzen nodig zijn.
Als produkten kunnen worden ge-
noemd: IR, UV en zichtbaar licht-optiek
waaronder ook contactlenzen. Sumipro
heeft zich de afgelopen jaren gespecia-
liseerd in optische produkten in kunst-
stoffen en nonferro materialen. Zo leve-
ren we matrijsdelen voor het spuitgie-
ten van optische delen in nikkel en len-
zen voor nachtkijkers in germanium en
silicium. Sumipro is gecertificeerd vol-
gens EN-ISO 9001:2000 en EN-ISO
13485:2003.

SUMIPRO SUBMICRON LATHING BV
Postbus 223, 7640 AE  WIERDEN
Contactpersoon:
de heer B.H.M. Lubberman
T 0546-815141
F 0546-811479
@ info@sumipro.nl
W www.sumipro.nl

Suss MicroTec Testsystems GmbH ont-
werpt en produceert testsystemen voor
MST structuren en MEMS op wafer en
substraatniveau. Op de precisiebeurs
zal een testopstelling worden getoond
met een Polytec Laserdoppler vibrome-
ter en een white light interferometer om
microsystemen statisch en dynamisch
te kunnen meten terwijl ze elektrisch
gestimuleerd worden.

SUSS MICROTEC TEST SYSTEMS
GMBH BENELUX OFFICE
Koekoeklaan 2, 5613 AJ  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer ing. Carel G.J. van de Beek
T 040-2372027
F 0049-3524073720
@ cvandebeek@sussdd.de
W www.suss.com

STICHTING APPLIED PIËZO 73a

ontwikkeling en innovatie te bevorderen
en een netwerk te bieden waarbinnen
kennis, kunde en producten uitgewis-
seld worden.

STICHTING APPLIED PIËZO
Postbus 42, 1520 AA ZAANSTAD
Contactpersoon:
de heer R. de Vries
@ info@applied-piezo.com
W www.applied-piezo.com

SYSTENCE 32

SUMIPRO SUBMICRON 
LATHING BV 101

SUSS MICROTEC 
TESTSYSTEMS GMBH 180

Bedrijfsprofielen
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Syst-O-Matic, gespecialiseerd in het
ontwikkelen, produceren en verkopen
van optische, mechanische, pneumati-
sche en pneumo-hydraulische compo-
nenten en systemen, presenteert op de
Precisiebeurs 2007 de volgende pro-
dukten:

Onderwijs en onderzoek van de TU/e op
het gebied van de mechatronica en pre-
cisietechnologie heeft een lange traditie.
Onderwerpen die op de beurs worden
getoond zijn een prototype adaptieve
spiegel, resultaten van het onderzoek
naar medische robotsystemen, vliegend
tapijt, een zeer nauwkeurige meetma-
chine, zelf-lerende motion systemen,
embedded real time regelsystemen,
robotvoetbal, vision for motion.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT 
EINDHOVEN
Postbus 513, 5600 MB  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer prof. dr. ir. Maarten Steinbuch
T 040-2476444
F 040-2461418
@ m.steinbuch@tue.nl
W www.tue.nl

Technobis Mechatronics is een pro-
ductontwikkelaar met als kerntechnolo-
gie een combinatie van precisie
mechanica, motion control, lasertech-

Technobis Optronics is een productont-
wikkelaar gericht op producten met
optische technologie erin en opereert

N r . 5   2 0 0 7

SYSTOMATIC BV 121

• Hoognauwkeurige speling-
vrije kogelgeleidingen voor
lineaire en/of roterende
bewegingen
• Flexibele en starre endos-
copen, beeldverwerkingsap-
paratuur en 
lichtbronnen
• Elektrisch aangedreven
persen en procesbewakings-
systemen voor nauwkeurige
inpers bewerkingen

SYSTOMATIC BV
Klompenmakerstraat 17, 

1991 JJ  VELSERBROEK
Contactpersoon:
de heer Jeroen Wijnbergh
T 023-5321055
F 023-5321033
@ info@systomatic.nl
W www.systomatic.nl

TECHNOBIS MECHATRONICS BV 172

niek en optica en opereert binnen een
stevig netwerk van specialistische
bedrijven en kennisinstituten. Technobis
Mechatronics is gespecialiseerd in de
ontwikkeling en de productie van high
tech modules en apparaten van idee tot
serieproduct.

Technobis begeeft zich o.a. in de medi-
sche, life science en energie markt.
Tijdens de Precisiebeurs 2007 zal
Technobis Mechatronics verschillende

TECHNISCHE UNIVERSITEIT 
EINDHOVEN 184

TECHNOBIS OPTRONICS 110

binnen een stevig netwerk van specia-
listische bedrijven en kennisinstituten.
Technobis Optronics ontwikkelt high
tech modules en apparaten van idee tot
serieproduct. De kennisgebieden waar-
van gebruik wordt gemaakt zijn optica,
fijn-mechanica en fibertechnologie in
het bijzonder.
Technobis begeeft zich o.a. in de medi-
sche, life science en energie markt.
Tijdens de Precisiebeurs 2007 zal
Technobis Optronics o.a. het optische

meetsysteem Deminsys tentoonstellen.
Bij onze stand vindt u bovendien uitge-
breide informatie over dit nieuwe sys-
teem.

TECHNOBIS OPTRONICS
Geesterweg 4b, 1911 NB  UITGEEST
Contactpersoon: de heer J. Schroen
T 0251-248432
F 0251-242835
@ john.schroen@technobis.nl
W www.technobis.nl

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
T 0251-248432
F 0251-242835
@ pim.kat@technobis.nl
W www.technobis.nl



T&M Systems is aanwezig
op de Precisiebeurs op het
Vision Paviljoen stand nr. 60
met het volgende meet en
analyse systeem
Cyber Technologies Vantage
2D/3D systeem  Laser scan-
ner om contactloos automa-
tisch profiel analyses uit te
voeren zoals radius, hoek,
ruwheid, afstand, breedte
enz. Met een resolutie tot
10nm.

Door de hardheid en haar speciale
structuur heeft diamant haar weg
gevonden in de optische, elektronische,
keramische, metaalverwerkende, glas-
verwerkende, houtverwerkende en
kunststofverwerkende industrieën. 
Technodiamant heeft zich in de loop
der jaren steeds meer gespecialiseerd
in de fabricage van “tailor made” pro-
ducten. Met circa 70 gemotiveerde
medewerkers maakt het bedrijf specia-
le diamant beitels waarbij er extreem
hoge eisen aan radiusvorm en  snijkan-
ten worden gesteld. Deze gereed-

Sinds 1952 zijn wij “The right connecti-
on” als internationale leverancier van
pijpverbindingen, afsluiters, buizen,
assemblies en systemen. Teesing is
aanwezig op de beurs om jullie op de
hoogte te stellen van de verschillende
mogelijkheden die onze producten en
services bieden. De laatste toevoeging
aan onze service is de installatie van

TETRA GMBH
Gewerbepark "Am Weld" 4, 
D 98693  ILMENAU
T 0049-367786590
F 0049-3677865940
@ info@tetra-ilmenau.com
W www.tetra-ilmenau.de

TH RIJSWIJK
Lange Kleiweg 80, 2288 EK  RIJSWIJK
Contactpersoon: de heer J.B. Woudstra
T 070-3401879
F 070-3192406
@ jbwoudstra@hhs.nl
W www.thrijswijk.nl

TECHNODIAMANT ALMERE BV 36

schappen worden gebruikt voor de
fabricage van contactlenzen en opti-
sche componenten.

De productie van (ultra dunne) diamant
en CBN slijpschijven voor vele toepas-
singen in de metaal, keramiek en glas-
verwerkende industrie, is voor
Technodiamant één van de pijlers.

TECHNODIAMANT ALMERE BV
Markerkant 13-11, 1314 AL ALMERE
Contactpersoon: de heer G.C. Muller
T 036-5343044
F 036-5342636
@ info@technodiamant.nl
W www.technodiamant.nl

TEESING BV 18

een clean room die voldoet aan de
USP-797 norm. Teesing is nu in staat
om producten te leveren met een stof-
vrij klasse van 100 (ISO 5). Hiernaast
presenteert Teesing verschillende UHP
producten zoals afsluiters, purifiers en
filters van meerdere leveranciers; Selfa,
Gazel, SERTO, SMT en meer.

TEESING BV
Verrijn Stuartlaan 40, 
2288 EL RIJSWIJK
Contactpersoon:
de heer Mike Gijsbertse
T 070-4130740
T 070-4130730
@ m.gijsbertse@teesing.nl
W www.teesing.com

TETRA GMBH 146

TH RIJSWIJK 189

T&M SYSTEMS BV
Centaurusweg 148b, 
5015 TA TILBURG
Contactpersoon:
de heer Martin van den Brandt
T 013-4639540
F 013-4639663
@ info@tmsystems.nl
W www.tmsystems.nl

T&M SYSTEMS BV 60

Bedrijfsprofielen
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TNO Industrie en Techniek
presenteert op de
Precisiebeurs 2007 haar
Business Unit (BU) ‘’Advanced
Precision & Production
Equipment” (APPE). Deze BU
heeft jarenlange ervaring en
expertise in opto-mechanische
instrumentatie en mechatroni-
sche systemen, toegepast in
ruimtevaart, lithografie en
andere wetenschappelijke
applicaties. De BU bestaat uit
de marktgroepen (Space &
Science, Semiconductor
Equipment, Rapid & Precision
Manufacturing en Industrial
Support) en kennisgroepen
(Optica & Precisiemechanica). Op de
stand vindt u onder meer een aantal
interessante demonstrators, waaronder
de ‘MLA-opstelling’ (een 3-DOF sub-
micron lens positioneer systeem) en een
demo opstelling van “The sphere stage,
a stage with picometer stability” waar-
over ook een lezing wordt gehouden.

De verplichting klantgerichte oplossin-
gen voor lasergraveren, snijden en
markeren te bieden 
Het is onze visie om één wereldwijde
bron te zijn voor de complete reeks van
laserbewerking behoeften, met een
flexibel en omvangrijk portfolio van
laseroplossingen.

Trotec Laser B.V is distributeur van het
complete Trotec lasersysteemprogram-
ma.
Wij bieden een uitvoerig portfolio aan
van geavanceerde CO2 en Nd:YAG
lasers, met zowel vlakke tafel als als
galvo mogelijkheden - samen met een
scala van gespecialiseerde ondersteun-
de diensten en advies op maat, teneinde
de maximale waarde en productiviteit
van iedere toepassing te garanderen. 

Voor al uw toepassingen de juiste
oplossing!

TROTEC LASER BV
Tolstraat 21a, 
7482 DC  HAAKSBERGEN
Contactpersoon: de heer M. Breedveld
T 053-5741515
F 053-5741535
@ info@troteclaser.nl
W www.troteclaser.nl

TNO INDUSTRIE & TECHNIEK
Postbus 155, 2600 AD  DELFT
Contactpersoon: de heer B. Nijland
T 015-2692166
F 015-2692111
@ bjorn.nijland@tno.nl
W www.tno.nl
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(Wie zijn wij:)
De Tegema Group is een werktuig-
bouwkundige projectenorganisatie op
het gebied van productontwikkeling,
productieautomatisering en bedrijfsme-
chanisatie.
Dit doen wij binnen de High Precision
Industry, Machinebouw en de
Automotive.

(Wat doen wij:)
De Tegema Group ontwikkelt, innoveert
en realiseert voor haar klanten: speci-
aal machines, testequipement, fijn
mechanische apparatuur en microtech-
nologische systemen en modules.
Dit doen we vanaf de probleemstelling
tot en met de realisatie, inclusief instal-
latie.
Dit met de focus op kennisintensieve
producten en diensten, waarbij we
doormiddel van een projectmatige aan-
pak totaaloplossingen realiseren.

THEOLT THERMOGRAFIE & 
TECHNIEK
Spoorstraat 155, 6591 GT GENNEP
Contactpersoon:
de heer H.H.M. Theunissen
T 0485-541293
F 0485-541575
@ info@theolt.nl
W www.theolt.nl

THEOLT THERMOGRAFIE & 
TECHNIEK 63

TEGEMA GROUP 43

(Voor wie werken wij:)
De Tegema Group is werkzaam voor
o.a. productiebedrijven, systemsup-
pliers, OEM’ers.

TEGEMA GROUP
Science Park 5080, 5692 EA SON
Contactpersoon:
de heer F. van Stiphout
T 040-2677677
F 040-2677600
@ fvstiphout@tegema.nl
W www.tegema.nl

TROTEC LASER BV 159

TNO INDUSTRIE & TECHNIEK 37



TRUMPF is wereldmarktleider op het
gebied van lasers en lasersystemen
voor wat betreft industriële toepas-
singen.

TRUMPF levert zowel Nd:YAG alsook
CO2 – lasers. Deze lasers vinden hun
toepassingen bij het snijden, boren,
lassen, harden en graveren van o.a.
metalen en kunststoffen. 

De lasersystemen bevatten zowel por-
taal-, coördinaten machines alsook
robot geïntegreerde totaaloplossingen. 

In de microtechniek worden de com-
ponenten steeds kleiner, terwijl de

ACS MotionControl MC4U systeem

Het MC4U systeem van ACS Motion
Control is een High-Tech motion-control
platform op basis van 19” concept. Het
rek wordt voorzien van Spii-plus con-
troller (20kHz) die middels een snel
bus systeem communiceert met de
additionele ingestoken kaarten.
Afhankelijk van de applicatie zijn dit
servoregelaars voor roterende/lineaire
motoren, piezo-,motoren, I/O kaarten.
Tevens laat VarioDrive de nieuwe
SpiiPlus SA unit zien. Dit is een stand-

TRIOS Precision Engineering is een
werktuigbouwkundig ingenieursbureau
voor hoogwaardige productontwikke-

TRIOS PRECISION ENGINEERING 158

ling, productinnovatie en machinebouw.
TRIOS is gespecialiseerd in het ontwik-
kelen van duurzame, fijnmechanische
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 condities.
Gedurende vele jaren heeft TRIOS
ervaring opgebouwd in verschillende
sectoren, met toepassingen voor appa-
ratuur in de semiconductor industrie, de

medische sector, de voedingsindustrie
en de ruimtevaart.
TRIOS beschikt over een eigen, goed
uitgeruste werkplaats en onderhoudt
een netwerk van betrouwbare toele-
veranciers.

TRIOS PRECISION ENGINEERING
Nijverheidsweg 19, 7161 AA NEEDE
Contactpersoon: de heer H. Dijkstra
T 0545-280130
F 0545-295616
@ info@trios.nl
W www.trios.nl

TRUMPF NEDERLAND BV 164

eisen ten aanzien van nauwkeurigheid
verder toenemen. 
Nieuw op de beurs is de TruPulse -

laser. Een nieuwe generatie gepulste
Nd:YAG – lasers voor uiterst nauw-
keurige lasbewerkingen.
Op de beurs tonen wij eveneens een
TruMark - lasermarkeerinstallatie.

TRUMPF NEDERLAND BV
Oude Boekeloseweg 31, 
7553 DS  HENGELO
Contactpersoon:
de heer Ing. R.W.J.T. Verstraeten
T 074-2498420
F 074-2432006
@ ronald.verstraeten@

de.trumpf-laser.com
W www.trumpf-laser.com

VARIODRIVE AANDRIJF- EN BESTURINGSTECHNIEK BV 153

alone unit van de bekende SpiiPlus PC
kaarten. Eenvoudig kan hiermee alle
bestaande soorten regelaars mee wor-

den aangestuurd (in current loop), de
Spii-unit neemt de volledige speed en
positieloop voor zijn rekening.

VARIODRIVE AANDRIJF- EN 
BESTURINGSTECHNIEK BV
Postbus 1525, 
3260 BA OUD-BEIJERLAND
Contactpersoon:
de heer Ing. E.L.P. Hogervorst
T 0186-622301
F 0186-615228
@ ehogervorst@variodrive.nl
W www.variodrive.nl

Bedrijfsprofielen
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niek. De kracht van Vernooy ligt in de
procesbeheersing, van ontwerp tot en
met de uitvoering. In nauw overleg met
de opdrachtgever worden de gewenste
specificaties zodanig in een ontwerp
verwerkt dat op efficiënte wijze kan
worden geproduceerd.
Vernooy is uw partner bij uitstek als
het gaat om de ontwikkeling en pro-
ductie van specialistische onderdelen
of prototypen, juist ook als die niet tot
de standaardproducten gerekend
kunnen  worden.

VERNOOY VACUÜM 
ENGINEERING BV
Archimedesbaan 8, 
3439 ME  NIEUWEGEIN
Contactpersoon:
de heer Ruud Haakman
T 030-6031293
F 030-6042894
@ info@vernooybv.nl
W www.vernooybv.nl
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UNITEK EAPRO
Postbus 164, 5700 AD  HELMOND
Contactpersoon: de heer R. Vermeulen
T 0492-597223
F 0492-536222
@ robert.vermeulen@unitekeapro.com
W www.unitekeapro.com

VDL Industrial Modules  is een System
Supplier. Dit betekent dat we complete
apparaten en modules leveren voor
OEM klanten. In combinatie met onze
eigen plaatwerkfabriek, welke gespeci-
aliseerd is in dun plaatwerk, leveren wij
een breed scala aan eindproducten.
Ons specialisme is Frame & Covering
en dit vormt veelal de basis van de
door ons geproduceerde modules,
welke geassembleerd worden in één
van onze montage afdelingen die varië-
ren van reguliere montage cq contract
manufacturing tot cleanroom montage.
Verder bezit VDL-IM over uitstekende
cost engineerings mogelijkheden en
zijn wij in staat de supply chain opti-
maal te organiseren. Een en ander 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
Daalakkersweg 9, 
5641 JA EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Paul Malcontent
T 040-2829922
F 040-2829894
@ paul.malcontent@im.vdl.nl
W www.vdl.nl/nl/bedrijven/frstbedr.htm

Vacutech is een modern en dynamisch
bedrijf, gespecialiseerd in de fabrikage
van geavanceerde fijnmechanische-,
vacuüm en cryogene apparatuur.
Met name de koppeling van fijnmecha-
nica en vacuümtechniek is uniek in
Nederland.

Als toeleverancier nemen wij een voor-
aanstaande plaats in door het fabrice-
ren van hoogwaardige precisie-instru-
menten en componenten voor o.a. de
wetenschappelijke, industriële en medi-

Vernooy Vacuüm Engineering mag zich
specialist onder de machinefabrieken
noemen. Ruim 75 jaar ervaring heeft er
toe geleid dat deze machinefabriek is
uitgegroeid tot een specialist op het
gebied van de high-tech vacuümtech-

UNITEK EAPRO 15

VDL INDUSTRIAL MODULES 14

VACUTECH/VACUTECH ASSEMBLY 29

sche sector.

Vacutech werkt met hooggekwalifici-
ceerde 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, klei-
ne series en modificaties van bestaan-
de 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
T 070-3990390
F 070-3950692
@ jeroen.van.westing@vacutech.nl
W www.vacutech.nl

VERNOOY VACUÜM ENGINEERING BV 16



Veeco maakt nano- en micrometrolo-
gieapparatuur, waaronder de Digital
Instruments Atomic Force Microscopes,
de Wyko Optische Profilers en de
Dektak Stylus Profilers. Toepassingen
zijn veelal in de nanotechnologie te vin-
den, in een breed scala aan richtingen,
waaronder tribologie, verspanende
technieken, dunne lagen, MEMS, half-
geleiders, biotechnologie, polymeren,

VHE Industrial automation is een erken-
de specialist op het gebied van machi-
nebesturingen. We ontwerpen en bou-
wen complete systemen of delen daar-
van en vertegenwoordigen daarnaast
een aantal gerenommeerde producen-
ten van aandrijf  en besturingstechni-
sche componenten. De technische ken-
nis en ervaring van onze medewerkers
staan garant voor inventieve, innovatie-
ve en economische oplossingen. Onze
belangrijkste drijfveer is het succes van
onze klanten, want dat is de beste waar-
borg voor continuïteit.

VHE INDUSTRIAL AUTOMATION BV
Postbus 1309, 5602 BH  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer A.P. van der Krieken
T 040-2508500
F 040-2508585
@ paul.vanderkrieken@vhe.nl
W www.vhe.nl

Analyses van oppervlakken

Viba introduceert van de Duitse produ-
cent NanoFocus de surf explorer, een
3D microscoop die oppervlakken analy-
seert en de oppervlakteruwheid en de
geometrie bepaalt met een nauwkeurig-
heid binnen micrometers en zelfs nano-
meters. Het instrument is specifiek ont-
worpen voor het testen en meten van
werkstukken in laboratoria en heeft
voor een meting niet meer tijd nodig
dan 10 s, ook als er scherpe randen
aanwezig zijn of een oppervlak extreem
ruw is. Doordat de meegeleverde
NanoExplorer software standaardanaly-
ses mogelijk maakt en ook automatisch
protocollen opstelt, kunnen gebruikers
zichzelf veel tijd besparen. Het instru-
ment is voor de meest uiteenlopende
oppervlakte-analyses te gebruiken, van
metalen cilinderbussen tot de structuur
van papier.

VIBA NV
Postbus 441, 2700 AK  ZOETERMEER
Contactpersoon: de heer N. Roques
T 079-3306700
F 079-3306799
@ viba@viba.nl
W www.viba.nl

Vision Light Tech BV is al ruim 10 jaar
actief in de machine vision branche. 
Men levert licht, lenzen en filters. Het is
algemeen bekend dat het optische
gedeelte van een vision systeem mini-
maal 50% van een goedwerkend sys-
teem vertegenwoordigd. Optische
oplossingen bespreken en aanbieden
is de kern van de klantencontacten.
Vision Light Tech is wereldwijd actief
met vestigingen in Nederland en
Amerika. Naast de machine vision
markt wordt ook de License Plate
Recognition markt bediend.

VISION LIGHT TECH BV
Postbus 345, 5400 AH  UDEN
Contactpersoon:
de heer P. van der Velde
T 0413-260067
F 0413-260938
@ mk@vlt.nl
W www.vlt.nl

VEECO INSTRUMENTS 22

etcetera. Daarnaast staat Veeco
bekend om zijn procesapparatuur,
specifiek voor de hard-disk industrie

en de LED productie. Procestechnieken
die wij leveren zijn onder andere
MOCVD, MBE, ALS, IBE, IBD, precisie
lapping apparatuur en wafer-dicing
instrumenten.
Meer informatie hierover kunt u terug-
vinden op www.veeco-europe.com

VEECO INSTRUMENTS
Verlengde Poolseweg 34-46, 
4818 CL BREDA
Contactpersoon: Mr. Jim Flach
T 076-5244850
F 076-5244666
@ jflach@veeco.com
W www.veeco-europe.com

VISION LIGHT TECH BV 59 VVHE INDUSTRIAL
AUTOMATION BV 111

VIBA NV 38

Bedrijfsprofielen
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WENZEL-WKP BV
Postbus 2916, 6401 DK  HEERLEN
Contactpersoon: de heer J. Kisters
T 045-5660066
F 045-5412800
@ jjpkisters@home.nl
W www.wenzel-wkp.nl

Wilting Components BV is (verspa-
nend) toeleverancier van mechanische
onderdelen en modules voor de high
tech industrie. Het bedrijf richt zich met
name op de semi-conductor industrie,
vliegtuigbouw en ruimtevaart, commu-
nicatie-industrie en medische industrie.
Tijdens de precisiebeurs 2007 tonen 
wij voorbeelden van hoogwaardige 
producten die in kleine en middelgrote
series in ons 24/7-productieproces 
worden geproduceerd.
Met onze bedrijfsfilm geven wij u een
kijkje in ons bedrijf en lichten wij de
voordelen van “de Wilting-methode”
toe.

WILTING COMPONENTS BV
Margrietlaan 24, 5513 AN  WINTELRE
Contactpersoon:
de heer P. Adema
de heer A. Jansen
T 040-2052747
F 040-2052654
@ adema@wiltingcomponents.nl
W www.wiltingcomponents.nl

De Technology-units van Yacht
Eindhoven bieden multidisciplinaire
dienstverlening in de hightech machi-
ne- en apparatenbouw. De competen-
ties omvatten mecha(tro)nica, electroni-
ca, technische automatisering, proces-
verbetering, (proces)technologie en
systeemengineering.
Yacht is in staat om op lange termijn
kennis op te bouwen en te behouden.
Middels detachering, poolmanagement
en projecten geeft Yacht een structu-
reel antwoord op de vraag naar flexibe-
le personeelsbezetting.
Vanuit Yacht Competence Center, het
projectbureau op de High Tech
Campus, worden met onze specialisten
multidisciplinaire projecten uitgevoerd.
Yacht is in de arbeidsmarkt een toon-
aangevende werkgever. 
Interim Professionals doen vanuit een
vast dienstverband afwisselend project-
matig werk. Persoonlijke ontwikkeling
en professionele begeleiding staan
hierbij centraal.

YACHT
Larixplein 6 -7, 5616 VB  EINDHOVEN
Contactpersoon: mevrouw C. Bernards
T 040-2594100
F 040-2594289
@ christel.bernards@yacht.nl
W www.yacht.nlPrecisie draaien en

frezen in kleine tot
middelgrote series
van kleine fijnmecha-
nische producten,
toepassingen onder
andere in de lucht-
vaart industrie, medi-
sche instrumenten
en algemene instru-
mentatie van een-
voudig tot gecompli-
ceerd met gebruik
van aangedreven
gereedschappen op draaicentra, huidig
diameterbereik 1 tot maximaal 40 mm,
voorraadhoudende kleine toeleveran-
cier met adequate kwaliteitszorg.
Op de Precisiebeurs stelt ZME zich
voor het eerst voor en toont een se-
lectie door ZME gefabriceerde onder-
delen.

Vision Dynamics bestaat uit “Entrepre-
neurial Engineers” inzake hightech sys-
temen, die niet gehinderd door
management huidige en nieuwe mark-
ten bedienen met R&D, flexibilisering
Entrepreneurship. Een jaar vol aan
R&D bij ons of bij onze partners, het
tweede jaar krijg je een dag/week “ vrij”
om je eigen droom op te pakken, en
het derde jaar mag je samen met ten-
minste  twee collega’s een droom gaan
realiseren. Om dit Entrepreneurship
proces voor onszelf en voor derden
professioneel te begeleiden wordt ism
TiasNimbas een  leerprogramma ont-
wikkeld, iHelp geheten (Individual
Hightech Entrepreneurship Learning
Program)

VISION DYNAMICS
Lodewijkstraat 1A, 
5652 AC  EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer ir. Hugo A.M. de Haan
T 040-2567376
F 040-2568178
@ hugo.dehaan@visiondynamics.nl
W www.visiondynamics.nl

VISION DYNAMICS 23

WENZEL-WKP BV 161a

WILTING COMPONENTS BV 162 YACHT 119

ZME VOF 127

ZME VOF
Rijksstraatweg 28, 3545 NA UTRECHT
Contactpersoon:
de heer H.J. van der Zouw
T 030-6665443
F 030-6664659
@ henkjan@zme.nl
W www.zme.nl



Wanneer veelzijdigheid en optimale aandrijfoplossingen gevraagd worden, biedt het maxon productprogramma u vele 
mogelijkheden. Het brede assortiment aan EC- en DC-motoren tot 500 Watt, vertragingen, remmen, encoders, ver-
sterkers, besturingen, maxon ceramic en overige accessoires bieden optimale oplossingen om uw ideeën te verwe-
zenlijken. Bent u opzoek naar maatwerk, bijvoorbeeld montage- en connectorgereed, vraag het ons!
www.maxonmotor.nl – info@maxonmotor.nl – Tel. +31 (0) 53 486 47 77

maxon productprogramma

De beste oplossing vraagt
om maatwerk.



Nieuw:
Miniatuur Lineaire 
Motoren

Modern ontwerp – hoogste vermogen 
bij minimale afmetingen

Lineaire DC-Servomotor

Uiterst dynamische direct-drive motor 
in zeer compact formaat:

12,5 mm, lengte 47 mm, gewicht 56 g.

Ideaal voor micro-positioneer 
toepassingen:

slaglengte 20 ... 80 mm

geïntegreerde positiesensor

resolutie 6 μm

continu kracht tot 3,1 N

maximum kracht 9,4 N

max. acceleratie 180 m/s2

max. snelheid 2,7 m/s

contactloos – spelingsvrij

Eenvoudige bediening in combi-
natie met Motion Controller en 
“Motion Manager” software.

MCLM 
3003/06 S/C

LM 1247 ... 01

MINIMOTOR Benelux bvba
PB 49
NL-1540 AA Koog a/d Zaan

Tel.: +31 (0)75 614 86 35
Fax: +31 (0)75 614 86 36

www.minimotor.nl

Dikberd 14/6c
B-2200 Herentals

Tel.: +32 (0)14 21 13 20
Fax: +32 (0)14 21 64 95

www.minimotor.be
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ALT is proud to present PI’s third line
of piezo linear motor drives, combin-
ing unlimited travel range, sub-
nanometer resolution and high
dynamics in a very compact package

Precision motion over several millime-
tres with high position resolution
places great demands on drive hard-
ware. Not only do dynamic perfor-
mance and generated force require-
ments have to be considered for each
application, but also available space.

Three Systems: One Solution for
Every Application
The new and cost-effective NEXACT®

piezo linear drives fill the niche
between the fast, flat PILine® drives
(50 nm resolution, up to 800 mm/sec)
and the heavy-duty, ultra-precise
NEXLINE® drives (up to 600 N, sub-
nanometer resolution). The outstand-
ing features of the NEXACT® OEM

stepping drives include virtually unlim-
ited travel range, very high positioning
resolution in the sub-nanometer range
and highly compact design—the N-
310 is only 25 x 25 x 8 mm — not to
mention the vacuum-compatible and
non-magnetic operating principle.

Steps in the Right Direction
NEXACT® technology uses the
PiezoWalk® drive principle that com-
bines two operating modes: step
motion for unlimited travel range and
a highly-dynamic linear (analogue)
mode for sub-nanometer resolution

Technische keramiek in de precisie-industrie

Technische keramiek heeft zich als
hoogwaardig constructiemateriaal
bewezen. Door keramiek toe te pas-
sen ontstaat een duurzaam product.
Een hoge standtijd is het gevolg. De
verbetering van de standtijd kan van
weken/maanden naar jaren gaan. 
Ook zijn door het toepassen van
keramiek nieuwe processen moge-
lijk, denk daarbij aan processen die
onderhevig zijn aan hogere tempera-
turen of die moeten plaatsvinden in
vacuüm.

In de precisie-industrie (zoals de
halfgeleiderindustrie/mechatronica)
zijn er intussen vele succesvolle toe-
passingen. Basis hiervoor zijn de bij-
zondere eigenschappen van kera-
miek:

• Slijtvast
Zorgt voor een hoge standtijd, en in
vacuüm voor minder vervuiling
• Laag gewicht
Minder massatraagheid, belangrijk in
de mechatronica
• Hoge stijfheid
Hoge E-modulus waardoor de con-
structie onder belasting minder ver-
vormt
• Elektrische isolator
Hoge isolatiewaarde, vaak essentieel
bij elektrische toepassingen
• Bij toepassing in vacuüm
Keramiek is gasdicht waardoor er
minder gasvervuiling is en de pomp-
cycli kort zijn

• Nauwkeurig te bewerken
Door slijpen zijn zeer hoge toleran-
ties mogelijk
• Uitstekende oppervlaktegesteld-
heid/tribologie
Oppervlakken kunnen gepolijst wor-
den, smeermiddelen zijn niet nood-
zakelijk
• Chemische bestendigheid
Keramiek wordt door meeste agres-
sieve vloeistoffen of gassen niet aan-
getast.
• Hoge temperatuurbestendigheid
De eigenschappen van keramiek blij-
ven ook bij hoge temperaturen
gehandhaafd.

Er zijn geen andere constructiemate-
rialen die al deze eigenschappen in
zich hebben.

Ceratec Technical Ceramics BV
t 0345 - 580101
w www.ceratec.nl

NEXACT PiezoWalk Drives

within a step. The runner of the linear
drive is moved forward or backward
by piezoelectric actuators, which
alternately clamp and drive it. In the
ultra-high-resolution linear mode, all
the piezo actuators clamp and drive
the runner together, without stepping.
NEXACT® differs from NEXLINE® in
its smaller size, lower force genera-
tion and lower operating voltage of
less than 40 V.

Micro or Nano: The Electronics Make
the Difference 
For ultra-precision nanopositioning
applications, the highly sophisticated
E-860-series NEXACT® driver/con-
troller series supports both stepping
and linear modes in open- and
closed-loop operation.

Applied Laser Technology
t 0499 - 375375
w www.alt.nl
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Delba ontwikkelt en produceert al
meer dan 20 jaar snij en sealoplos-
singen voor horizontale- en verticale
vorm-, vul- en sluitmachines. 

De uitgebreide keuzes met betrek-
king tot materiaal-soort (hardmetaal,
PM staal HWS-staal, HSS-staal)
hardheid, coating en niet in de laat-
ste plaats de te snijden of sealen
folies zorgen vaak voor complexe
problemen.

Als machinefabrikant of eindverbrui-
ker zit u niet te wachten op proble-
men die kunnen voortvloeien uit een
klein maar essentieel onderdeel. 
Wij adviseren u daarom graag over
de verschillende mogelijkheden van
snij-en sealgereedschappen. 

Wat uw behoefte ook is, standtijd-
verbeteringen, easy-open verpakkin-
gen, verminderen van de stilstand

van uw machines, luchtdichte ver-
pakkingen, etc. Wij nemen de uitda-
ging graag aan en zijn pas tevreden
wanneer u tevreden bent.

Delba Special Carbide Products B.V.
t 026 - 3118883
w www.delba.nl

Laminator

ECN richt zich met het energieonder-
zoek op een duurzame energievoor-
ziening. Een van de onderzoeksge-
bieden richt zich op de verbetering
van de photovoltaische zonnecellen.
Deze uit silicium opgebouwde zonne-
cellen worden tussen een glasplaat
en een drager als sandwich opge-
bouwd tot de uiteindelijke module.
Deze opbouw komt tot stand door bij
een bepaalde temperatuur en aan-
drukkracht onder vacuüm de lijmla-
gen uit te harden zodat een stijf

geheel ontstaat. Dit uitharden gaat
met behulp van een laminator.
Tijdens het onderzoek worden in
diverse stadia van de celfabricage
laminaten gemaakt om testen te
doen. Hierbij is een nauwkeurig
instelbare temperatuur noodzakelijk
die volgens een bepaald traject
behaald wordt. De door ECN –
Engineering & Services ontwikkelde
laminator kan producten van 230 x
230 x 8 mm lamineren tot een tem-
peratuur van maximaal 200°C. Met
behulp van een PID-regelaar kan
deze temperatuur nauwkeurig wor-
den ingesteld. Een ingebouwde
vacuümpomp zorgt ervoor dat er een
regelbare aandrukkracht op het pre-
paraat gelegd wordt. Dit gebeurt mid-
dels een siliconen membraan zodat
er geen vervuiling ontstaat door
eventuele lijmresten. Het geheel is
opgebouwd in een roestvaststalen
frame zodat er een solide goed rei-

nigbaar geheel ontstaat. Deze lami-
nator is niet alleen geschikt voor de
fabricage van zonnecellen maar kan
overal worden ingezet waar prepara-
ten moeten worden gelamineerd op
hoog nauwkeurige wijze. Meer infor-
matie over deze laminator en andere
uit het onderzoek ontstane producten
zijn te vinden via ons serviceloket:
www.ecn.nl/serviceloket.nl.

ECN - Engineering & Services
t 0224 - 564661
w www.ecn.nl/es

Special Carbide Products
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De nieuwe bewerkingscel voor de
productie van complexe enkelstuks
en series. 
Hoogste productiviteit op minimaal
benodigd vloeroppervlak.

Verticaal bewerkingscentrum met
geïntegreerde coördinatentafel en
automatische gereedschapwisselaar
voor maximaal 48 gereedschappen.
Zeer stabiel en compacte constructie

waarmee de hoogste positioneer- en
repeteernauwkeurigheid kan worden
gerealiseerd bij hoge verplaatsings-
snelheden. Voorzien van de
Heidenhain iTNC 530M besturing
met FEHLMANN Cycli HSC-
SETUPTM

De freesspil
De in de verticale staander geïnte-
greerde hoogfrequentspil is voorzien
van hybride lagering (keramische
kogels en stalen ringen) met een toe-
rental van 50 tot 20.000 min-1 en een
draaimoment van 63.9 Nm en biedt
tevens de mogelijkheid van Z/S inter-
polatie.

De installatie
De nieuwe Erowa Robot Compact is
de oplossing voor wie op een
beperkt vloeroppervlak een uitgebrei-
de automatiseringsoplossing zoekt.
Uitgerust met de Fehlmann MCMTM

Precisie-componenten voor MST-toepassingen

Etchform produceert dunne metalen
precisie-componenten op tekening-
specificatie voor MST-toepassingen.
In dit geval wordt de MST-toepassing
gedefinieerd als maakspecificatie
tussen 1 - 100 micron. Deze preci-
siecomponenten moeten over het
algemeen voldoen aan zeer nauw-
keurige specificatie-eisen. En deze
eisen variëren van de gestelde mate-
riaal specificaties als vlakheid, ductili-
teit, poriënvrij oppervlak, elektrische
geleidbaarheid en diktetolerantie tot
een maatvoering in microns. Daarbij
dienen de producten braamvrij te zijn
zonder inwendige materiaalspannin-
gen. Bij een eventuele galvanische
oppervlaktebewerking zijn de laag-
dikteverdeling en de stroomgeleiding
van belang.
De productietechnologie om aan
deze maakeisen te voldoen is de
fotochemische en elektrochemische
etstechniek. Deze procestechniek

wordt in een materiaaldikte van 5
micron - 1,5 mm toegepast voor
diverse materiaallegeringen zoals
RVS - Cu - Molybdeen - Zilver -
Titaan - Tantalum - Goud en specifie-

ke legeringen zoals Elgiloy/phynox -
Hasteloy X - Inconel 617 -
Berryliumkoper enz.
In de productontwikkelingsfase advi-
seert ons engineeringteam de maak-
specificaties en via proefsamples
kunnen de definitieve specificaties
voor serieproductie worden vastge-
legd. Voorbeelden zijn contactveren
voor sensoren, implantaatdelen in
exotische metaallegeringen, connec-
tieverbindingen voor solarcellen,
positioneer- en verbindingsstukken
voor machinetoepassingen en filters
& zeven voor medische- en industrië-
le toepassingen. De precisiecompo-
nenten kunnen tenslotte een mecha-
nische of thermische bewerking
ondergaan.

Etchform precision etching & 
electroforming bv
t 035 - 6855194
w www.etchform.com

FEHLMANN PICOMAX ® 60 ERS (Erowa Robot Compact)

(software voor het eenvoudig aanstu-
ren van een complete bewerkingscel)
kan deze installatie zowel voor
serie-, maar ook voor enkelproductie
worden ingezet. Met deze installatie
kan zeer lang, veelal manloos, wor-
den geproduceerd.

Toebehoren
Met het zeer uitgebreid assortiment
aan toebehoren, zoals een automa-
tisch zwenk- en verdeelapparaat met
geïntegreerde opname voor 5-zijdi-
ge- of 5-assige bewerkingen, een
direct op de tafel gemonteerde opna-
me, verschillende opnamen voor
werkstukken zoals elektrodehouders,
kleine en grote pallets kan zelfs aan
de meest extreme wensen van klan-
ten worden voldaan.

Esmeijer B.V.
t 010 - 4152788 
w www.esmeijer.nl
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Nanomotion ontwerpt en maakt flexi-
bel inzetbare keramische servomoto-
ren voor snelle en precieze positione-
ring. Deze eigenschappen komen
terug in de uiterst compacte vorm van
de FBR060-serie van rotatietafels. In
deze hoge precisie-uitvoering worden
keramische servomotoren toegepast
in combinatie met een kruislagering
en een optische ringencoder.

Omdat zowel het aantal motoren als
de encoder resolutieflexibel gekozen
kunnen worden, is voor elke beno-
digde kracht, snelheid of positione-
ringnauwkeurigheid een optimale uit-
voering mogelijk.
De FBR060 rotatietafels zijn beschik-
baar in standaard, vacuüm en ultra
hoogvacuüm configuratie. De foto
toont standaard en vacuümversie. De
tafel is voorbereid om aan de boven-
zijde een traditionele basisplaat te
bevestigen om het oppervlak te ver-

groten. Daarnaast biedt het centrale
gat doorgang voor bekabeling. Te
bezichtigen op stand HEINMADE.

HEINMADE / Nanomotion
t 040 - 8512180
w www.heinmade.com

maxon motor benelux op de Precisiebeurs 2007

Naast precisieaandrijvingen en –sys-
temen informeert maxon motor u
graag over de mogelijkheden van de
CIM en MIM technologie.

MIM Technologie – Maakt complexe
vormen betaalbaar. Massieve stalen
precisiedelen met complexe vormen,
gespoten uit metaalpoeder.

CIM Technologie – De onbegrensde
mogelijkheden van keramiek.
Mogelijkheden van betekenis, waar
andere grondstoffen de grens van
hun kunnen hebben bereikt.
Eigenschappen als: slijtvast en goede
geleiding bewijzen dat de levensduur
aanzienlijk wordt verlengd.

Nieuw - GP 22 S en GP 32 S modu-
laire spindelaandrijvingen.
Bij de omzetting van een roterende
beweging in een lineaire beweging
met grote kracht, biedt maxon motor
de veel gevraagde kompleetoplossin-
gen.

Nieuw -  De intelligente positioneer-
besturing, maxon compact drive
De geïntegreerde positioneerbestu-
ring geschikt voor stand-alone
gebruik en zelfstandige aansturing
tot maximaal 127 aandrijfeenheden
via CAN bus open, volgens de IEC
61131-3 Standaard.

Maxon motor precisieaandrijvingen
en –systemen.
Op het gebied van precisieaandrijvin-
gen en –systemen, ontwikkelt en ver-
vaardigt maxon motor gelijkstroom-
motoren met een ijzerloos anker tot
500 Watt. Combinaties met planeet-

of tandwielvertragingen, encoders,
besturingselektronica evenals high
tech keramische componenten bie-
den maatwerk, klantspecifieke oplos-
singen. Maxon motor onderscheidt
zich verder door innovatiekracht, top-
kwaliteit en een wereldwijd verkoop-
netwerk. Het belangrijkst is de kwali-
teit van de oplossingen die samen
met de klanten gerealiseerd worden.

maxon motor benelux bv
t 053 - 4864777
w www.maxonmotor.nl

Precision Rotary Stage FBR060

SPECIFICATIE
Rotatie snelheid Max.    360 deg/sec

Min.  0.002 deg/sec
Hoek resolutie 5 arcsec (optie 0.5)
Hoek nauwkeurigheid 10 arc sec
Concentriciteit 5 µm (optie 2.5)
Vlakheid 5 µm (optie 2.5)
Maximale belasting 5 kg
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Precisie in vacuüm

MICOS ontwikkelt en produceert sys-
temen voor het vakgebied positio-
neertechniek in het bijzonder voor
toepassing in het vacuüm.
De klassieke lineairsleden worden
ook voor de toepassingen in
vacuüm, ultra hoog vacuüm (UHV)

en voor extreem lage temperatuur-
toepassingen (tot onder  4° K) aan-
geboden. Daarvoor biedt MICOS ver-
schillende oplossingen aan. Alle
componenten zijn zo uitgevoerd, dat
er geen restgas is, dat het vacuüm
zou kunnen verslechteren. Speciaal
bij laserapplicaties kunnen m.n. kool-
waterstofketens uit smeermiddelen

samengaan en
zo een proces-
storende aan-
slag op optiek
en proefpro-
duct veroorza-
ken. Ook toe-
passingen met
een hele lage
druk (UHV)
zijn kritisch en
vereisen juiste
materiaalkeu-
zes.

Een bijzonder toepassingsgebied is
de productie van multi-assige syste-
men, oftewel positioneereenheden
met 6 vrijheidsgraden zoals b.v. een
hexapod. Het grote voordeel van
deze systemen is, dat het draaipunt
door programmering naar keuze kan
worden veranderd. Een klassieke
stapeling van sleden heeft daarente-
gen een vast draaipunt en introdu-
ceert daarmee het probleem, dat
speciaal de hoekfout van bewegin-
gen zoals het gieren en rollen door
de grotere armlengtes resulteren in
fouten van enige µm’s, die proces-
matig vaak niet acceptabel kunnen
zijn.

MICOS GmbH
t 0182 - 532555
w www.micos.ws 

www.ltw-benelux.com

Akribis Systems

Direct drive en precisie 
aandrijvingen

Het nieuwste programma van Akribis
Systems bestaat uit:
- lineaire direct drive motoren
- rotatieve direct drive motoren
- ijzerloze coggingvrije mini servo-

motoren
- voice coil motoren
- piezo motoren

De lineaire direct drive motoren zijn
leverbaar als losse componenten
(spoel en magneetbaan) en als com-
plete modulen in een behuizing inclu-
sief geleiding, lineaire encoder en

bekabeling. Het programma wordt
onderverdeeld in ironcore motoren
met piekkrachten tot 10,5 kN en
ijzerloze motoren zonder cogging
met piekkrachten tot 2350 N. Deze
ijzerloze motoren kernmerken zich
door hun zeer korte motorspoel en
lage massa wat verkregen wordt
door een gepatenteerde constructie
van de wikkelingen.
Naast de standaard behuizing zijn de
modulen leverbaar met balgafdichtin-
gen of speciale versies voor
Cleanroom applicaties.

Ook de rotatieve direct drive motoren
zijn leverbaar als ironcore motoren
met piekkoppels tot 200 Nm en ijzer-
loze motoren zonder cogging met
piekkoppels tot 54 Nm. Deze rotatie-
ve direct drive motoren hebben een
holle doorgaande kern en worden
geleverd inclusief lagering en geïnte-
greerde encoder.

De ARC serie is een nieuw ontwik-
kelde rotatieve ijzerloze servomotor
zonder cogging. Deze is leverbaar in
5 bouwgrootten met diameters van
16 t/m 40 Nm en nominale koppels
tot 0,23 Nm. Optioneel zij ze lever-
baar met holle doorgaande as.
Alle Akribis motoren en zijn leverbaar
inclusief een ELMO servoregelaar en
TRIO of PMDi motion controller.

Mijnsbergen B.V.
t 0297 - 285821
w www.mijnsbergen.nl

MICOS SpaceFAB FS-3000 vacuüm
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Molenaar Optics levert een zojuist
door OptoSigma geïntroduceerd fil-
terwiel met stappenmotor aandrij-
ving. Het filterwiel kan tot zes 25,4
mm diameter optische filters bevat-
ten. De bijgeleverde LabView com-
patibele software zorgt voor snelle
en nauwkeurige verdraaiing van de
filters naar de gewenste positie. Door
de aandrijving met een stappenmotor
beweegt dit filterwiel schokvrij en vrij-
wel geruisloos, zodat toepassing in
een trillingsgevoelige omgeving
mogelijk is. OptoSigma levert tevens
een keuze aan bijpassend motordri-
vers en controllers, waarvan enkele
op third-party systemen aangesloten
kunnen worden.

molenaar optics
t 030-6951038
w www.molenaar-optics.eu

UTS Series Mid-Travel Steel Linear Stages 

Newport’s UTS series linear stages
incorporate many of the advantages
of the popular UTM series providing
superior motion performance in an
enhanced, shorter, and lower profile
package. They use the same opti-
mized steel body, bearings and lead
screw of the UTM stages, but feature
a number of mechanical improve-
ments and completely new motor
configurations.

UTS linear stages are available in
three configurations. The first version,
utilizing a DC motor, features an
ultra-high resolution 20,000 cts/rev
rotary encoder with index pulse for
precision homing and is the recom-
mended choice for applications
requiring accurate bi-directional posi-
tioning. For tightest position control,
the rotary encoder is directly mounted
on the lead screw. This eliminates the
majority of drive train error sources

that affect other stages with indirect
position read-out. A high-torque DC
motor provides the highest dynamic
speed control and allows for linear
speeds up to 40 mm/s. 
An 11:4 belt reduction between the
motor and the lead screw increases
the available output torque, reduces
the servo sensitivity and ensures 0.3
mm incremental motion capability
with all Newport motion controllers
and drivers.

All UTS series linear stages feature
all-steel construction with preloaded
linear ball bearing slides. Steel has
an almost 3-times greater stiffness
than Aluminium, and provides the
UTS stages comparable stiffness to
the popular ILS series, but in a
much more compact and significant-
ly lower profile package. In addition,
because the bearings, the body, the
carriage and the lead screw are all
made of steel, the UTS has a com-
pletely homogenized design mini-
mizing thermal stress or thermal
bending effects. The result is more
consistent performance than other
Aluminium stage designs.

Newport Spectra-Physics BV
w www.newport.com  

Optisch Filterwiel met trillingsvrije motoraandrijving
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De Nijdra Groep is een zelfstandig,
full-service bedrijf gespecialiseerd in
engineering, verspaning, slijpen en
assemblage van fijnmechanische
onderdelen en samenstellingen.
Nijdra levert totaaloplossingen voor
alle fijnmechanische vraagstukken
aan zowel grote als kleine afnemers
in binnen- en buitenland.
Nijdra werkt volgens de modernste
technieken en maakt gebruik van
een hightech machinepark.
Producten van Nijdra vinden hun
afzet in alle branches die hoge eisen
stellen aan kwaliteit en bedrijfszeker-
heid, zoals de luchtvaartindustrie,
medische industrie, hightec-industrie,
mediaproducten etcetera.

Nijdra Groep
t 0299 - 689900
w www.nijdra.com

Positiemeetsystemen

Positiemeetsystemen met hoge
resolutie met extreem kleine
inbouwmaten

Behalve een hoge resolutie en nauw-
keurigheid zijn kleine afmetingen en
een gering gewicht belangrijke criteria
bij de inzet van positiemeetsystemen. 
Rekening houdend met deze eisen
heeft NUMERIK JENA de serie

meetsystemen LIK 4 ontwikkeld, met
opnieuw kleinere afmetingen en
massa ten opzichte van de al heel
erg kleine serie LIK 2.
Zoals reeds van de standaardseries
bekend is, wordt er een resolutie van
de positie bereikt tot 0,05 µm via de
in het systeem geïntegreerde interpo-
latie, zonder aanvullende elektronica.
De dynamische signaalregeling zorgt

voor een significant vermin-
derde interpolatiefout die bij-
voorbeeld door vervuiling
van de liniaal of door aan-
bouwfouten veroorzaakt
wordt.
Andere eigenschappen zijn
een nauwkeurigheid tot ± 1
µm en een meetsnelheid tot
1,6 m / s 
bij een resolutie van 0,1 µm.

De EPIFLEX-meetmodule
worden ook in versies zon-

der behuizing aangeboden. De afme-
tingen van de meetkop verminderen
dan tot 8 x 13 x 2 mm.

Voor rondassen en toquemotoren
worden de series Encoder Kit R en
RIK aangeboden. 
Er is een breed pallet van rasterschij-
ven beschikbaar met een buitendia-
meter van 36 tot 200 mm, extreem
grote binnendiameters en streepaan-
tallen van 1.000 tot 24.000. 
De rasterschijf kan zonder aanvullen-
de onderdelen direct aan het roteren-
de onderdeel bevestigd worden. Het
totale meetsysteem heeft een bouw-
hoogte van slechts 7 mm.
De signaalregeling en de optionele
maximaal 100-voudige signaalinter-
polatie is ook hier weer standaard.

NUMERIK  JENA GmbH
t +49(0)3641 4728 0
w www.numerikjena.de

Precision is our profession
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Hoge prestaties met slechts één
aanraking

De geavanceerde ZFX vision-sensor
van Omron biedt een heel nieuwe
generatie van intuïtieve gebruikersin-
structies – aanraken, aansluiten &
aan de slag

Het ingebouwde touch-screen is
gebruikersvriendelijk en zorgt ervoor
dat de gebruiker zich niet met de
complexe technische details hoeft
bezig te houden. Het scherm geeft
directe feedback met live-beelden en
duidelijke systeemmeldingen tijdens
het volledige configuratie- en inspec-
tieproces. De ZFX biedt ondersteu-
ning voor verlichting, filtering en
automatische instelling van parame-
ters die de gebruiker door de toepas-
sing leiden.

De ZFX vision-sensor is
beschikbaar als systeem
met één of twee camera’s
en biedt zowel monochrome
als kleurenfunctionaliteit.

Aanraken en aan de slag
U hoeft alleen maar het
ingebouwde LCD-scherm
van de nieuwe ZFX vision-
sensor aan te raken.
Interactieve menu’s leiden u in drie
gemakkelijke stappen door de een-
voudige configuratie van individuele
taken.

1. Selecteer de controletools
2. Selecteer de inspectiegebieden
3. Stel de inspectieparameters in

Binnen enkele minuten kunt u aan de
slag. U hoeft geen pc aan te sluiten
voor de configuratie, het onderhoud
of het bedrijf. Het LCD-scherm biedt

directe feedback – het toont interac-
tieve menu’s en nuttige informatie
over de inspectiestatus.

Via de AUTO-knop krijgt u toegang
tot de intelligentie van de ZFX.
Hiermee worden de voorgestelde
parameters automatisch ingesteld.

Omron Electronics B.V.  
t 023 - 5681100  
w www.never-fail.info  

Verspaanbaar nikkel voor optische matrijsdelen

Verspaanbaar nikkel van PGE is een
materiaal dat met diamantgereed-
schap zeer nauwkeurig en glad kan
worden bewerkt. Door middel van
het zogenaamde “Single Point
Diamond Turning” (SPDT) wordt het
vernikkelde oppervlak nabewerkt tot
de gewenste nauwkeurige vorm. De
combinatie van deze ultraprecisiever-
spaning en de nikkelfosfor legering
maakt het mogelijk matrijsoppervlak-
ken te realiseren met een optische
kwaliteit. Dit betekent dat ruwheden
(Ra-waarde) kleiner dan 3 nanome-
ter mogelijk zijn. Het materiaal is
bovendien zeer geschikt voor spuit-
gietmatrijzen omdat de hoge chemi-
sche resistentie en hoge hardheid
een lange standtijd garanderen. Het
materiaal wordt daarom reeds veel-
vuldig toegepast op matrijsdelen voor
het spuitgieten van allerlei lenzen.
Dit varieert van brillenlenzen, techni-
sche lenzen voor camera’s, CD/DVD

spelers en optische sensoren tot
contactlenzen en de intra-oculaire
lenzen die worden geïmplanteerd bij
staaroperaties. Verspaanbaar nikkel
wordt echter ook voor andere ultra-
precisie matrijzen toegepast.
PGE heeft bijna 20 jaar ervaring met
het aanbrengen van lagen voor deze
specifieke toepassing. Het verspaan-
baar nikkel kan in dikke lagen wor-
den opgebracht. In de meeste geval-
len wordt een laagdikte toegepast
tussen 200 en 300 micrometer. Voor
specifieke toepassingen zijn ook wel
lagen van 1 tot enkele millimeters
mogelijk. De amorfe structuur van de
laag zorgt voor de goede verspaan-
baarheid, waarbij minimale slijtage
van het diamantgereedschap
optreedt.

PGE Plating B.V.  
t 040 - 2733158
w www.pge.nl  

ZFX Vision-sensor
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Deminsys is een optisch meetsys-
teem geschikt om verschillende soor-
ten glasvezelsensoren te kunnen uit-
lezen. De glasvezel is voorzien van
een Fibre Bragg Grating (FBG; tra-
lie). Het Deminsys-systeem kan 32
van deze sensoren (FBG’s) parallel
uitlezen bij een samplefrequentie van
19,3 kHz. 
De glasvezel zelf wordt gebruikt voor
het transport van de signalen naar
de Deminsys-unit en als sensornet-
werk. Glasvezelsensoren hebben
verschillende voordelen boven tradi-
tionele sensoren. Zo is het gemakke-
lijk om verschillende soorten sen-
soren voor bijvoorbeeld rek, druk,
temperatuur, versnelling en dergelij-
ke met elkaar te combineren. Ze zijn
ongevoelig voor EMC, intrinsiek vei-
lig, gemakkelijk redundant te maken,
makkelijk te multiplexen en eenvou-
dig te bevestigen.
Deminsys moet het bijvoorbeeld

mogelijk maken om standaard dui-
zenden sensoren in een vliegtuig-
romp in te bouwen, dit om in-flight,
dus real-time, het materiaalgedrag te
meten. De metingen geven dan pre-
cies aan wanneer er onderhoud
nodig is. Dat kan tot aanzienlijke
besparingen leiden omdat kostbaar
onderhoud nu vaak “voor de zeker-

heid” plaatsvindt. Dit kan
vergaande impact heb-
ben op het huidige
beleid van Structural
Health Monitoring
(SHM).
Het bereik van de golf-
lengtes van de lasers in
het systeem gaan stan-
daard van 830-870 nm,
maar een golflengtebe-
reik van 1550-1580 nm
is een optie, de laatste
wordt vooral veel
gebruikt in de telecom

sector. Het aantal FBG’s (sensoren)
per fiber is flexibel, de verschillende
mogelijkheden zijn: 2, 4, 6... 32 en
voor toekomstige versies is een uit-
breiding tot 64 sensoren mogelijk.

Technobis Optronics B.V.  
t 040 - 2926034
w www.technobis.nl 

Diamant precisiebeitels

Technodiamant produceert een com-
plete lijn precisiebeitels met natuurlij-
ke, synthetische en poly-kristallijne
diamant.
Naast de standaard diamantbeitels
met een grote diversiteit aan toepas-
singen, produceert Technodiamant
hoog precise radius beitels (control-

led waviness). Deze beitels worden
veelal toegepast in de optische
industrie.
Om deze precisiebeitels te kunnen
produceren heeft Technodiamant zelf
de slijpmachines ontwikkeld en
geproduceerd.
De controlled waviness tools hebben

standaard een radius met een
vormnauwkeurigheid van min-
der dan 0.25 µm over 100°.
Voor speciale toepassingen
kunnen beitels met vormnauw-
keurigheden van <0.03 µm
(minder dan 30 nm) geprodu-
ceerd worden. 
Deze beitels zijn vooral ontwik-
keld voor geavanceerde lucht-
gelagerde machines en worden
altijd met een meet-certificaat
geleverd.
Hierop wordt de waviness in
beeld en cijfers vermeld en de
juiste maat van de radius.

Techodiamant Almere BV
t 036 - 5343044
w www.technodiamant.nl

Deminsys High Speed Fibre Bragg Grating Interrogators



De nieuwe generatie gepulste
vaste-stof lasers.

De nieuwe generatie TruPulse -
lasers van TRUMPF combineert
jarenlange ervaring met de laatste
stand der techniek.

De gebruikers zelf hebben de ontwik-
keldoelstellingen bepaald.
Verschillende eisen zijn gerealiseerd,
terwijl het ontwerp per applicatie
geoptimaliseerd kan worden.
TRUMPF is er in geslaagd een nieu-

we serie lasers te maken die voor
elke applicatie inzetbaar is.

Alle gebruikelijke paramaters zijn uit-
gebreid. De snelle real-time vermo-
gensregeling garandeert hoge pulse-
to pulse stabiliteit en een perfecte
repeatability van alle opgeslagen
laserdata. De parameterselectie in
elke TruPulse garandeert een opti-
male aanpassing voor elke toepas-
sing.

De nieuwe regeling geeft nieuwe
mogelijkheden inzake pulse-vorming
en een vermogensgereguleerde
‘burst’-mode.

Bediening is erg eenvoudig middels
een touchscreen en een druk-draai-
knop. Het bedieningspaneel kan
eveneens afgenomen worden voor
direct gebruik op de werkplek.

Het compacte mobiele ontwerp
maakt het mogelijk de laser in elke
gewenste productieomgeving te
gebruiken. Men heeft de keuze uit
een water c.q. luchtgekoelde - versie.

Totaal nieuwe applicaties zullen door
de nieuwe generatie TruPulse -
lasers mogelijk gemaakt worden. 

TRUMPF Nederland B.V.
t 074 - 2498420
w www.trumpf-laser.com

TruPulse - Laser
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CATALOG OR CUSTOM, WE PROVIDE PARTS AND KNOW-HOW
When it comes to laser optics, OptoSigma wrote the book on
quality materials and great pricing. While we’re proud of our
comprehensive line of products, we are equally proud of our
ability to tackle challenges that can’t be solved from our
catalog. When you require someone to read between the lines,
OptoSigma’s engineers will consult with you to develop a
custom solution that fits your needs.

OptoSigma is more than a leading
manufacturer and distributor, we’re
your partner in invention. Give us a
call. If it’s not in the book, we’ll
write a new chapter for you.

COMMITTED TO THE 
LASER OPTICS INDUSTRY
For the past decade,
OptoSigma has been a
recognized, stable
leader in the laser optics
industry. Our dedication
stems from a desire to
solve problems. As long
as there are break-
throughs to be made,
you can count on us to
be at the forefront.

molenaar opticsindustrial laser systems, measuring instruments, optical components

Postbus 2, 3700 AA  ZeistGerolaan 63a, 3707 SH  ZeistTel.: 030-69 51 038Fax: 030-69 61 348E-mail: info@molenaar-optics.nl  Internet: www.molenaar-optics.nl







Er zijn slechts weinig branches die zo gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen als de 
halfgeleiderindustrie. Dat weten de fabrikanten van machines en systemen voor de chipproductie maar 
al te goed. Als toonaangevende producent van lengte- en hoekmeetsystemen in het sub-micronbereik, 
ondersteunt HEIDENHAIN de halfgeleiderindustrie. Zowel met toekomstgeoriënteerde meetsystemen, 
als met standaard producten voor een groot scala aan toepassingen en met een hoge graad van 
productieautomatisering. Daarbij komt een grote ervaring in een brede klantenkring in vele 
sleutelindustrieën. Het resultaat voor u: de hoogste nauwkeurigheid en een wereldwijde logistieke 
ondersteuning, die zich aanpast aan het op en neer gaan van de chipindustrie. Daarmee hoeft u zich 
geen zorgen meer te maken over de meettechniek en kunt u uw tijd besteden aan het op andere 
plaatsen verhogen van de efficiency. HEIDENHAIN NEDERLAND B.V., Postbus 92, 6710 BB Ede, 
Telefoon: (0318) 581800, Fax: (0318) 581870, www.heidenhain.nl, E-Mail: verkoop@heidenhain.nl 

Hoe kan men zich bewijzen in 
de op en neer gaande chipindustrie?

Hoekmeetsystemen  Lengtemeetsystemen  Contourbesturingen  Digitale uitlezingen  Meettasters  Impulsgevers


