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Community

editorial

Een community is een groep van onderling samenwerkende personen.
De precisietechnologie kent die community. Vroeger kon je wellicht
precisietechnologie in je eentje bedrijven, maar dat is allang niet meer
zo. De sterke ontwikkeling van complexe technologieën vereist samenwerking. Een aantal componenten wil ik hier benoemen, te weten
ervaring, knowhow, research en imago. Deze elementen zijn allemaal
aanwezig op de volgeboekte Precisiebeurs 2008.
Ervaring Gedegen kennis van het vakgebied is en blijft noodzakelijk.
De inkrimping van de in-huis opleidingen bij grote bedrijven vraagt
om een nieuwe aanpak. Daarom gaan we krachten bundelen, vraag
en aanbod matchen en de inhoud van opleidingen aantrekkelijker
maken. Een voorbeeld daarvan is de Summer school. Daarnaast zijn
we bezig met het certificeren van precisietechnologie-opleidingen.
Knowhow Weten wie wat weet, is cruciaal. Daarom is het onderling
ontmoeten belangrijk, maar ook het kennen van de supplier base. De
beurs biedt daarvoor de uitgelezen mogelijkheid.
Research Dit jaar voor de tweede keer wordt de Technology Hotspot
op de beurs bemensd door de drie Nederlandse technische universiteiten, de Katholieke Universiteit Leuven, Sirris (voormalig
WTCM-CRIF), Flanders’ Mechatronics Technology Centre (FMTC),
Photonics Cluster Netherlands, SenterNovem, de hogescholen van
Utrecht, Rijswijk (Haagse Hogeschool) en Eindhoven (Fontys
Hogescholen) en de Leidse Instrumentmakersschool. Dat is een rijtje
instituten om trots op te zijn.
Imago Een goede uitstraling van het vakgebied is belangrijk. Een
sprankelend magazine Mikroniek, website www.precisieportaal.nl,
de Summer en Winter schools en ook de uitreiking van precisietechnologieprijzen op de beurs maken daar deel van uit. Jaarlijks wordt
de Wim van der Hoek-prijs uitgereikt aan de beste afstudeerder.
Daarnaast is dit jaar de tweejaarlijkse prof. M.P. Koster-prijs weer
aan de beurt als oeuvreprijs voor iemand die zijn sporen heeft verdiend in de precisietechnologie.
Wij zijn er trots op een bijdrage te mogen leveren aan de groei van
ons vakgebied, voorwaar een stevige pijler van de kennisindustrie in
Nederland.
Hans Krikhaar
Voorzitter NVPT
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NON-CONTACT MEASUREMENT MACHINE

FOR

FREEFORM OPTICS

Design, Realization
and Testing of
NANOMEFOS
'SFFGPSNPQUJDTPGGFSNBOZBEWBOUBHFTPWFSTQIFSJDBMPQUJDT
5IFBQQMJDBCJMJUZPGDPOWFOUJPOBMNFUSPMPHZNFUIPETJTIPXFWFSMJNJUFE
GPSUIFTFTVSGBDFT*OUIF/"/0.&'04QSPKFDUBOFXOPODPOUBDU
NFBTVSFNFOUNBDIJOFIBTUIFSFGPSFCFFOEFTJHOFE SFBMJ[FEBOEUFTUFE
5IJT1I%QSPKFDUJTOPXOFBSJOHDPNQMFUJPOBOEUIFGJSTUUFTUSFTVMUTTIPX
OBOPNFUFSMFWFMSFQSPEVDJCJMJUZBOEQSPNJTJOHNFBTVSFNFOUVODFSUBJOUZ

r3FOT)FOTFMNBOTr

I

Introduction
High-end optical systems can for instance be found in
space, science and lithography applications. Most optical
systems employ spherical optics due to their relative ease
of high precision manufacturing and measurement. The
performance of these optics is however limited by
aberrations that are inherent to spherical surfaces.
Generally, multiple components are therefore applied in
series to optimize the image quality. By applying freeform
and aspherical optics (Figure 1) aberrations can be reduced,
thereby improving system performance while also
decreasing the system mass, size and number of required
components.
Local polishing techniques and diamond turning with fastor slow-tool-servo enable generation of these complex
surfaces [1]. The applicability of classical metrology
methods is however limited for freeform surfaces, which is
currently holding back their widespread application. TNO,

Figure 1. Freeform surface example. (Photo: L. Ploeg)

Eindhoven University of Technology (TU/e) and NMi VSL
therefore initiated the NANOMEFOS project in 2004.
NANOMEFOS is an acronym for Nanometer Accuracy
Non-contact Measurement of Freeform Optical Surfaces. In
this SenterNovem IOP Precision Technology project, a
universal, non-contact and fast measurement machine with
30 nm uncertainty (2σ) for freeform optics up to ∅500 mm
is being designed, realized and tested.
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position of probe and product is measured relative to a
metrology frame in a separate metrology loop.

Motion system

Figure 2. Schematic machine concept.

The realized machine is shown in Figure 3. An air bearing
motion system positions the probe in a sub-micrometer
uncertainty plane of motion relative to the product. The
vertical stage is hereto directly aligned to a vertical base
plane of the granite base by three air bearings. Separate
preload and position frames are applied throughout to
minimize distortion and hysteresis, and the linear motors
and brakes are aligned with the centers of gravity of the
stages.

Concept

Metrology system

Freeform optics usually have up to a few mm departure
from rotational symmetry. A cylindrical machine setup is
therefore applied (Figure 2). An optical probe is developed
to enable contactless measurement at high scanning speeds.
While the optic is mounted on a continuously rotating air
bearing spindle, the optical probe is positioned over it by a
motion system.

The position of the probe relative to the product is
measured by a separate metrology system. A short
metrology loop for the critical in-plane directions is
obtained by directly measuring the Ψ-axis rotor position
interferometrically relative to a metrology frame. A vertical
and horizontal interferometer beam (Z IF and R IF in
Figure 4) measure the displacement of a cylindrical mirror
on the face of the Ψ-axis rotor, relative to mirrors on the
metrology frame. This frame is covered by an aluminum
box that serves as a thermal shield. An angle encoder
measures the ψ-rotation of the probe. The product position
is determined by capacitive probes that measure the error
motion of the spindle.

The developed optical probe has 5 mm range to capture the
departure from rotational symmetry of the surface,
allowing the R, Z and Ψ stages to be stationary when
measuring a circular track. Mechanical brakes are applied
to exclude encoder, amplifier and EMC noise. Such a
circular track is measured several times to acquire
sufficient data for averaging and drift compensation. This
way, a surface can be measured within minutes. The

Figure 3. The NANOMEFOS prototype at TU/e GTD.
(Photo: L. Ploeg)
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Mechanical and thermal simulations resulted in silicon
carbide as the preferred material for the metrology frame.

Figure 4. Interferometers of the metrology loop.
(Photo: L. Ploeg)
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This material has a high E-modulus and a low density,
making it very suitable for light and stiff constructions. The
high thermal conductivity in combination with the low
expansion coefficient minimizes thermal gradients and the
resulting deflection. Furthermore, the material is very hard,
allowing it for the reference mirrors to be polished directly
onto the sides of the beams. The frame is attached statically
determined to the base on SuperInvar struts. The thermal
stability is simulated to be about 2 nm, and the first
resonance occurs at 620 Hz.

Optical probe
The optical probe has been developed by L.A. Cacace [2].
It is based on the differential confocal method, which
measures how well a surface is in focus. When a surface
moves through focus, the response is an S-curve with a
zero-crossing at best focus and a few μm of near-linear
response around it. This method has been optimized by
analytical modeling and experiments with a test setup.
A PSD is included to enable calibration and compensation
of inclination dependent errors. The range is increased by
translating the objective over 5 mm and measuring the
displacement with a compactly integrated interferometer.
The focusing objective and interferometer mirror are
guided by a flexure guidance and actuated by a voice coil.
The interferometer measures the displacement of the
objective, which results in a short metrology loop. By FEM
analysis the guidance was optimized to obtain a first
resonance of 1.4 kHz and about 50 g of moving mass.
Frequency response measurements indicate an achievable
closed loop bandwidth of 500 Hz.

Figure 6. Measurement of an optical flat. (Photo: L. Ploeg)

Figure 5 shows the realized optical probe. The Focus
Error Signal (FES) has a sensitivity at the zero-crossing of
5.5 V/μm, and the measurement range is approximately
4 μm. The measured noise level is 0.15 nm rms at the zero
crossing and 0.8 nm rms at the ends of the measurement
range. Comparing two series of Focus Error Signal
measurements taken five days apart show a reproducibility
of 4.1 nm rms over the entire range. It should be noted that
the temperature was 0.7 °C higher at the second series.

First test results

Figure 5. The optical probe. (Photo: L.A. Cacace)

To test the stability of the machine, a ∅100 mm Zerodur
optical flat has been measured. This flat was calibrated by
NMi VSL to be flat within 44 nm PV ±20 nm. On the
machine, it was first measured with 13 μm tilt (Figure 6).
By measuring a radial scan before and after each
measurement, the drift that occurs during measurement of
the circular tracks is eliminated. The spacing between the
circular tracks is 1 mm, and each track was averaged over

7
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five revolutions. The rotation speed of the spindle was
1 rev/s, giving a scanning speed of 250 mm/s at the outer
edge. The machine operates at 10 kHz, and the tracks are
downsampled to 1000 points/rev. The total measurement
time for this procedure is about six minutes.

This project was partially funded by the SenterNovem IOP
Precision Technology Program. It would not have been
possible without the valuable contributions of many people
from TU/e, TNO, NMi VSL, the TU/e GTD and TNO
workshops, AC Optomechanix, WimOptik, Eltromat, IME
Technologies and many suppliers.

Figure 7 shows the flatness of the surface as measured by
the machine. It must be noted that no calibration data has
been taken into account yet. The measured flatness is
however 8-9 nm rms, which is close to the NMi measured
value. This surface was measured three times. The average
reproducibility was 2.1 nm rms, calculated relative to the
mean of these measurements.

Author’s note

The same measurements were also performed on this
surface tilted by almost 2 mm, which serves as a traceable
freeform. From ten measurements a reproducibility of
2-4 nm rms was calculated. The measured flatness was
13-15 nm rms, in which some clear calibratable
components can be identified, such as the earlier mentioned
inclination dependency of the probe. The measurement
uncertainty can therefore certainly be further improved by
future calibrations and more elaborate data processing.

Conclusion
The design, realization and testing of the prototype,
including the custom control software and electronics, has
been completed with promising surface measurements. The
machine will soon be moved to the TNO facilities in Delft,
where it will be further calibrated, optimized and employed
in freeform optics fabrication at the optical workshop.

Rens Henselmans is a PhD candidate at the Control
Systems Technology group of the Mechanical Engineering
faculty of Eindhoven University of Technology, where he
has been coached by Nick Rosielle and Maarten Steinbuch.
He is now working for the Precision Mechanics department
of TNO Science & Industry. This article is based on [3],
and an extensive description will be published in the
author’s PhD thesis [4].
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PLAATST NAUWKEURIGE BEWERKINGSMACHINE

Vijfassig de μm-barrière
doorbreken
De trend van preciezer en schoner (vacuüm) is niet te stuiten in de hightech
maakindustrie. Of het nu gaat om de lijndiktes die de lithografiemachines
van ASML kunnen ‘schrijven’, de precisie waarmee de scanners van Philips
Healthcare opereren of de toleranties waarmee kritische onderdelen voor
de printers van Océ worden vervaardigd. De testapparatuur voor het kwalificeren van (onderdelen van) die machines moet vanzelfsprekend aan nog
strengere nauwkeurigheidseisen voldoen en dat heeft tot gevolg dat de grenzen van de maakbaarheid in zicht lijken te komen. Mevi Fijnmechanische
Industrie in Helmond heeft echter recent een grens doorbroken in hoogprecisie-verspaning met de installatie van de Kern Pyramid Nano. Deze vijfassige
machine heeft een positioneernauwkeurigheid van ±0,3 μm, over een verplaatsingsbereik van 500 mm in twee richtingen. Het complete proces rond
de machine is ingericht op het behalen van deze nauwkeurigheid. Daarmee
is het volgens Mevi de eerste machine in Nederland die vijfassig, en repeteerbaar, de barrière van 1 μm kan doorbreken.

M

Mevi bedient de bekende spelers uit de Zuid-Nederlandse
hightech maakindustrie met componenten en modulen voor
test- en productieapparatuur en met nauwkeurige en complexe prototypes; zie Afbeelding 1. Om aan de steeds
hogere eisen wat betreft de nauwkeurigheid van de producten te kunnen voldoen, heeft Mevi een Kern Pyramid Nano
aangeschaft. De totale investering inclusief gereedschappen
en installatie bedraagt meer dan een miljoen euro. De Pyramid Nano werd twee jaar geleden door het Duitse Kern

Micro- und Feinwerktechnik geïntroduceerd en het nieuwe
model dat nu in Helmond staat heeft al weer de nodige verbeteringen ondergaan, op aangeven van bedrijven zoals
Mevi.

Nabewerking
De Kern Pyramid Nano (Afbeelding 2) kan in principe
continu onbemand draaien. Daartoe is een robot-beladingssysteem aan de machine gekoppeld. Deze bedient tevens de

9
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(a) Vijfassig gefreesde werkstukken.

(b) Een handling-oplossing in een productielijn.

Afbeelding 1. Voorbeelden van Mevi’s kunnen.

Fehlmann Picomax 95 vijfassige freesbank (met repeteernauwkeurigheid van 3-4 μm) die Mevi gelijktijdig heeft
aangeschaft; zie Afbeelding 3. De Fehlmann kan dienst
doen als voorbewerker. De nabewerking doet dan vervolgens de Kern Pyramid Nano; die kan volgens opgave
van de fabrikant een repeteernauwkeurigheid van 0,3 μm
behalen, tot 2,5 μm nauwkeurig frezen en een oppervlakteruwheid Ra tot 0,05 μm, oftewel 50 nanometer, realiseren.

Hydrostaat
Essentieel voor de hoge nauwkeurigheid is de hydrostatische aandrijving in combinatie met de hydrostatische geleidingen. De machine is dus een ‘hydrostaat’, en dat zorgt
ervoor dat er geen overgangen in nauwkeurige vlakken
voorkomen zoals die wel bij mechanische aandrijving zouden optreden. Werkstukken komen ‘glad als een spiegel’
van de machine af en hoeven niet meer gepolijst te worden.

Afbeelding 2. De Kern Pyramid Nano.
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Een tweede aspect is de koeling en de klimatisering van de
productiehal. De koeling voor de voorbewerker (Picomax)
en de nabewerker (Pyramid Nano) zorgt er voor dat het
werkstuk tijdens de gehele bewerking op één constante
temperatuur wordt gehouden. Voorts is de vloer trillingsvrij. En uiteraard kent de Pyramid Nano een uiterst nauwkeurige tooling, met nauwkeurige spindels en krimpgereedschap. Probleem bij nauwkeurig maken is dat ook
nauwkeurig moet worden gemeten. Op dit moment meet
Mevi met een Wenzel-meetmachine; voor de zeer kleine
producten met een tolerantie kleiner dan 1 μm wordt nog
uitgeweken naar externe meetmachines. Zo zijn al werkstukken op de uiterst nauwkeurige Zeiss F25 meetmachine
bij het NMi gemeten. De aanschaf van een nieuwe meetmachine staat er in Helmond echter aan te komen.

Afbeelding 3. De Fehlmann Picomax 95.
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Nauwkeurigheidsketen

Mevi Group

Cruciale schakel in de hele ‘nauwkeurigheidsketen’ tot slot
zijn de medewerkers. Drie van hen zijn door Mevi op cursus gestuurd naar Kern in Zuid-Duitsland. Het werken met
de Pyramid Nano vergt een aanpassing van werkwijzen ten
opzichte van wat gebruikelijk is op conventionele machines. Zo vraagt het zuiver houden van het product en de
handling van het gereedschap veel aandacht, evenals het
spanningsvrij inklemmen van het werkstuk. Door de zorg
die Mevi op deze manier aan alle schakels in de nauwkeurigheidsketen heeft besteed, weet het uiteindelijk een
orde van grootte nauwkeuriger te werken dan voorheen
haalbaar.

Mevi Fijnmechanische Industrie en Mevi Engineering in
Helmond zijn onderdeel van de Mevi Group, met vestigingen
in Nederland, België en Tsjechië. Mevi verzorgt engineering,
complexe prototypes, hoogwaardige onderdelenproductie,
machinebouw voor de fijnmechanische industrie, meet- en
testopstellingen, productieautomatisering (hightech assemblageapparatuur) en complete oplossingen voor vacuümsystemen. De Mevi Group is opgericht in 1967 en telt nu negentig
medewerkers. Klanten zijn onder meer ASML, Assembléon,
Atlas Copco Airpower, DAF Trucks, Bosch VDT, FEI Company,
Neways, Océ Technologies, OTB
Group en Philips. In antwoord op
de vragen van klanten heeft Mevi de
Kern Pyramid Nano en de Fehlmann
Picomax 95 in gebruik genomen.
Evenzo wordt de montageruimte uitgebreid en komt er volgend jaar een
cleanroom in gebruik.
www.mevi.com

In de vingers
Op dit moment is Mevi bezig de postprocessoren te schrijven voor aansturing van de machine vanuit het Unigraphics
CAD-pakket. Deze zijn nog niet van fabrikantwege
beschikbaar. Zo is het de bedoeling dat Mevi tegen het eind
van het jaar de machine helemaal in de vingers heeft.

(advertentie)

Platform Lagers en eenheden
Als wereldleider in de lagertechnologie biedt SKF de oplossing voor elke toepassing, of
het nu gaat om het lagertje in uw cd-speler of de recent ontwikkelde energie efficiënte
lagers.Uw geautoriseerde SKF distributeur helpt de wereld draaiende te houden.

Platform Afdichtingen
De zuiverheid van een smeervet heeft een directe invloed op de lagerlevensduur.
Binnen het platform Afdichtingen biedt SKF alle benodigde producten en kennis op
gebied van afdichtingsringen, standaard-afdichtingen, speciale afdichtingen, afdichtingen
op maat, asreparatiebussen (Speedi Sleeve). Uw geautoriseerde SKF distributeur zorgt
voor een goede bescherming.

Het platform naar

Kennis en
Duurzaamheid

Platform Smeersystemen
Binnen het platform Smeersystemen biedt SKF u alle mogelijkheden op het gebied
van smeermiddelen, (centrale) smeersystemen, smeervet- en olieanalyse en smeermanagement. Uw geautoriseerde SKF distributeur zorgt dat alles gesmeerd loopt.

Platform Diensten
SKF Reliabilty Systems zorgt voor de optimalisatie van uw machinebetrouwbaarheid.
Van reconditionering van lagers, uitlijning en condition monitoring tot complete
assetmanagement systemen. Uw geautoriseerde SKF distributeur is uw schakel tussen
ongeplande downtime en toename van de uptime.

Platform Mechatronica
Mechatronica is de combinatie van mechanica en elektronica. Door deze toe te passen
in de lagertechniek ontstaan nieuwe by-wire technologieën, die u de weg wijzen in
de wereld van morgen. Vorkheftrucks, auto’s, vliegtuigen, zomaar een greep uit de
toepassingen waar SKF by-wire technologie nu al wordt toegepast. Uw geautoriseerde
SKF distributeur begeleidt u op weg naar de toekomst.

11
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NIEUWSTE 3D-CMM

TER ONDERSTEUNING PRODUCTIE

Meetmachine
moderne
.FUCFIVMQWBOFFOOJFVXF DPNQBDUF%VSB.BY$/$DPÕSEJOBUFONFFUNBDIJOF
$.. MBBU[JDIJOEFGJKONFDIBOJTDIFJOEVTUSJFFFOUFHFOXPPSEJHWBBLHFXFOTUF 
BVUPOPNFDFMTUSVDUVVSSFBMJTFSFOCJKIFUGBCSJDFSFOWBOVOJFLF DPNQMFYFDPNQPOFOUFONFUIPHFUPFHFWPFHEFXBBSEF&FOEFSHFMJKLFJOUFHSBMFBBOQBLIFMQUCJKIFU
WFSTUFSLFOWBOEFQSPEVDUJFDBQBDJUFJU$POUJOVFCFXBLJOHFOWFSCFUFSJOHWBOEF
LXBMJUFJUJOEFQSPEVDUJFPNHFWJOH[FMGTUBBUPNEJFSFEFOCJKTUFFETNFFSCFESJKWFOJO
IFUWBBOEFM0PLCJOOFOEFGBCSJDBHFPNHFWJOH XBUASBVXFSEBOJOFFONFFULBNFS 
MFWFSFOEFOVHFQMBBUTUF$..TEBBSFFOFTTFOUJÌMFCJKESBHFBBO

r+BO8JKFSTr

I

In elk metaalbewerkend bedrijf gebruikt men – om precies
daar te meten waar geproduceerd wordt – steeds nog een
verscheidenheid aan traditionele, meestal niet direct goedkope meetmiddelen. Iedere technicus kent ze wel uit de
praktijk van alledag: de verschillende types schuif- en
schroefmaten, kalibers en meetklokken, hoogtemeters en
specifieke meetmallen, enz; zie Afbeelding 1. Die gebruikt
men onder meer voor een reeks afzonderlijke, op zich relatief eenvoudige metingen van geometrische kenmerken,
zoals ter controle van bepaalde vormelementen en de
bereikte toleranties in de werkstukken.
Deze voor een deel weinig flexibele handmeetgereedschappen zijn wat de resultaten van de waarneming betreft onder
meer sterk afhankelijk van de fijngevoeligheid, deskundigheid en ervaring van de vakman die het meetinstrument
hanteert en uitleest. Tevens spelen de staat waarin de meetinstrumenten verkeren, de opslag, de verzorging en een
geregelde ijking een bepalende rol. Mocht al sprake zijn
van een rechtstreekse digitale weergave van het eindresultaat – in plaats van meerdere protocollen op papier – dan
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Afbeelding 1. Traditionele manuele meetmiddelen laten zich
moeilijk of niet integreren in moderne productieprocessen.

onmisbaar in
fabriek of werkplaats
laat die zich nauwelijks verwerken zonder extra handelingen, laat staan snel.

Meten in productie andere zaak
De omgevingscondities in een werkplaats of fabriek zijn
verder bij lange na niet zo optimaal als in een moderne
meetkamer. Dit bijvoorbeeld wat de
temperatuur(fluctuaties) betreft, de eventuele vervuiling
door een procesmedium, eventuele hinderlijke materiaaldeeltjes, de bediening onder tijdsdruk, enz. Al dit soort
onzeker- en onvolkomenheden maken een optimale beheersing in de productie geen sinecure. Voor een maximale
productiviteit wordt bovendien nu, met een minimale inzet
van de operator, een indruk verlangd van de fabricagezekerheid ten aanzien van de bewerkingsnauwkeurigheid;
dit door een zo direct mogelijke terugkoppeling van de
actuele meetwaardes na vrijwel elke deelbewerking. En dat
in de vorm van meteen te beoordelen digitale data, bij
voorkeur in grafische vorm gerefereerd aan de gewenste
waardes (‘Istwert’ versus ‘Sollwert’).

Wel een CMM, maar ….
Op weg naar een bedrijfszekere digitale procesketen – die
overzichtelijk is en voldoet aan de steeds toenemende eisen
van opdrachtgevers – zetten, naast grotere bedrijven, meer
en meer MKB’ers een volledig uitgeruste meetkamer in.
Daaraan worden hoge eisen gesteld wat temperatuur,
vochtigheidsgraad, stofklasse, trillingsvrijheid, enz., aangaat en er bevindt zich bijzondere, high-tech apparatuur
in die ruimte. Reden waarom deze meestal centraal staat
opgesteld – maar op een zekere afstand – buiten de
fabricageafdeling(en). Zo ontstaat – gewild of niet – als
vanzelf een ‘apart eiland’ met onder meer een eigen cultuur
en regels. Onbedoeld wordt op die wijze een bufferfunctie
gecreëerd, immers de faciliteit staat – overigens ook op
economische gronden terecht – niet acuut ter beschikking
van iedereen. Dit heeft een ongewenst naijlend effect tot
gevolg wat QA-acties in de fabricage aangaat.
Anderzijds vergt een professionele, hoognauwkeurige en
numeriek gestuurde CMM – een ‘alleskunner’ van meestal
forse afmetingen en met alle voorzieningen erop en eraan
voor een maximale flexibiliteit – een aanzienlijke investering (mede daarom meestal de centrale plaatsing). Voor de
bediening staat speciaal opgeleid personeel beschikbaar,

Afbeelding 2. Jongste, op werkplaatsgebruik geconstrueerde
Zeiss DuraMax coördinatenmeetmachine.
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dat – onder meer omdat meten hun hoofdtaak is – fijnzinnig omgaat met de dure en kwetsbare CNC-machine.
Meten – het nauwkeurig, snel en betrouwbaar vastleggen
van werkstukgeometrie en -afmetingen – alsmede het ter
plaatse verwerken van de meetgegevens tot een vergelijking van gewenste en reële waardes, maakt binnen het
MKB en grotere ondernemingen steeds nadrukkelijker een
essentieel, strategisch deel uit van een geavanceerde productieketen. Niet voor niets is de veelgehoorde stelling:
‘meten is weten’.
Metrologie speelt nu echter ook mee bij de lokale beheersing in de vorm van de procesbewaking van de verschillende fabricagestappen, alsmede de terugkoppeling van de
actuele verspaning met gebruikte machines en technologieen, en bij de vrijgave van het eindproduct. In die omstandigheden wordt gevraagd om een CMM met de bekende
voordelen: snel, precies, met integrale digitale 3D-dataacquisitie en -verwerking en universeel van karakter. Maar
dan wel met een verbeterde ongevoeligheid voor de wat
hardere omgevingscondities van de werkplaats of de
fabrieksruimte, een gemakkelijkere bediening, een in hoge
mate autonoom verloop van de verschillende meetcycli en
een meer compacte opbouw; zie Afbeelding 2. Doordat een
dergelijke bestuurde 3D-meetmachine op meer plaatsen
ingezet gaat worden, geldt – en zeker niet als minst belangrijke – ook de voorwaarde: tegen een acceptabele prijs.

Hiermee blijkt het tegelijk – op basis van intussen Europabreed uitgevoerde praktijktesten – mogelijk een vaak
gekoesterde wens in de dagelijkse praktijk te verwezenlijken. Binnen geplande nieuwe, hoog autonome eilandstructuren in de fabricage kan voortaan vóór- en nabewerkt en
gemeten worden. Zodoende ontstaat ook de overgang van
‘bediener’ naar ‘procesoperator’ met een hogere verantwoordelijkheid. De statistische procescontrole en de kwaliteitsbewaking zijn met een degelijke meetmachine (Afbeelding 4) moeiteloos in de actuele bewerkingsafloop op te
nemen. Dat brengt een reeks – deels moeilijk in geld uit te
drukken – technische, economische en organisatorische
voordelen met zich mee, zoals:
• een – voor optimale passing en uitwisselbaarheid
verlangd – exacter maatbeeld;
• een aanzienlijke vermindering van het aantal losse
meetinstrumenten, speciale kalibers, meetklokken;
• een geringer aantal meetmallen;
• alsmede het wegvallen van de onproductieve transporttijd tussen werkplaats en meetkamer, en vice versa.
Tevens is zo een wel zeer snelle en directe feedback
gegarandeerd – en een dito bijsturing van machines om
het verspaningsproces stabiel te houden – ten opzichte
van het decentraal meten tot nu toe. Vroeger optredende
fysieke buffers voor de meetkamer – met een vertraagde
uitwerking – zijn te elimineren, met als rechtstreeks resultaat een sterk gereduceerd uitvalpercentage.

Scannen
Kortgeleden bleek dat Carl Zeiss vergevorderd is met een
dergelijke radiale meetmachine, gebouwd op juist de functionele specificaties speciaal voor inzet in de werkplaats.
Deze nieuwe compacte en volwaardige 3D-coördinatenmeetmachine introduceert de bekende Duitse fabrikant van
hoogwaardige meetmachines en bijbehorende software
voor een passende prijs (~ 50.000 euro, inclusief extra
voet, training en installatie). Daarmee brengt Zeiss het
scannen als snel verlopende en precieze driedimensionale
meettechniek midden in de werkplaats. Dat betekent eerstens duidelijk een stap omhoog vanaf het maken van
enkelvoudige metingen met conventionele handmeetmiddelen. Vergeleken met een éénpuntsmeting op dezelfde
machine levert een dergelijke productscan op CAD-basis
– zelfs bij vrijgevormde 3D-contouren – bovendien een
exacter beeld van de maat, vorm en positie, met een minimale spreiding in meetwaardes; zie Afbeelding 3.
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Afbeelding 3. Verschil in meetresultaten tussen enkelpuntsmeting
en scannen. Kleinste (groen) en grootste (blauw) diameter scannend gemeten in een boring.

CMM’s is intussen uitverkocht – een aantal additionele
wensen te bestaan. Gezien de ervaringen op andere machines wordt momenteel door de Duitse leverancier gekeken
naar de mogelijkheid om een vlak touch-screen aan te koppelen. Beoogd wordt daarmee een nog eens versnelde en
handige ‘éénknopsbediening’. Handig is in dat opzicht zonder meer dat in de – binnen het Nederlandse MKB frequent
ingezette – universele, objectgeoriënteerde Calypso
meetsoftware als standaard een zogenaamde autorun-faciliteit zit opgenomen. Zodoende zijn vervolgens de geregistreerde meetresultaten zodanig snel in beeld te brengen dat
een eenduidige interpretatie mogelijk wordt. De los te
nemen bedieningsunit laat echter ook flexibel meten toe
onder volledige snelheidscontrole. Van bijkomend voordeel
is dat de toegepaste scannende meetcycli op een voorspelbare en steeds identieke wijze verlopen, onafhankelijk van
de medewerker. Dat heeft uiteraard een positieve uitwerking op de proceszekerheid en de repeteernauwkeurigheid.
De vrij omvangrijke, gegenereerde stroom meetgegevens
– scannend uiteraard van grotere omvang vergeleken met
éénpuntsmetingen – staat verder binnen een bedrijfseigen
netwerk voor een verscheidenheid van functies ter beschikking; zie Afbeelding 5.

Mechanische opbouw
Afbeelding 4. Meetopstelling bedoeld voor directe inzet in
productieruimtes.

In de constructie, die volgens de laatste stand der techniek
is, werd met een selectieve materiaaltoepassing speciaal
toegewerkt naar een minimale temperatuurgevoeligheid

Installatie en bediening
Door de compactheid, in het bijzonder van de smalle voorzijde, past de nieuwe DuraMax met scankop bovendien
goed binnen de ook fysiek autonome celopstellingen. Het
van drie zijden open frame helpt de operator bij het op
gelijke hoogte, in een doorgaande, ergonomisch verantwoorde beweging doorvoeren – inbrengen, meten en weer
uitnemen – van het werkstuk. Deze compacte CMM komt
als volledig geïnstalleerde eenheid bij de klant aan. Alle
benodigde controles en justeringen zijn tevoren al uitgevoerd. Opstellen en in gebruik nemen van de machine verloopt bijgevolg sneller dan voorheen. Binnen een dag is de
operationele status bereikt en kunnen de eerste metingen
volgens een standaardprotocol in de praktijk worden uitgevoerd.
Ook al is het de opzet van Zeiss één standaard machinepakket aan te bieden, zonder de gebruikelijke opties, toch
blijkt er onder de klanten – de eerste serie DuraMax

Afbeelding 5. De kleurenweergave van de meetwaardes maakt de
afwijkingen eenduidig zichtbaar.
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over een brede, met de gangbare werkcondities overeenkomende, band. Bijzonder kenmerk is dan ook dat met de
nu ingebouwde TVA (temperature variable accuracy) een
normale werking is gegarandeerd met een meetnauwkeurigheid van 2,4 μm (plus een lengteafhankelijk deel:
L/300 μm, voor L in mm) binnen een temperatuurbereik
van 18-22 ºC, respectievelijk van 2,9 μm (+ L/200) voor
18-30 ºC.
Het voor een maximale stabiliteit ontworpen robuuste grijsgietijzeren frame uit één stuk van deze werkplaatsgerichte
drie-assige CMM is als een zwaar gietstuk uitgevoerd in
L-vorm. De coördinatenmeetmachine kan naar keuze op de
drie stelvoeten gemonteerd worden op een zware plaatstalen voet, die als optie wordt bijgeleverd, of simpelweg op
een standaard granieten meettafel; zie Afbeelding 6. Op de
250 mm brede en stabiele bovenkant van het opstaande

been hebben de Zeiss constructeurs de met balgen afgeschermde, motorisch aangedreven X-as, volgens het rechthoekige assenstelsel, gemonteerd, met een slaglengte voldoende voor 500 mm. De aandrijving is stijf uitgevoerd en
wordt op kracht begrensd. Wat de rechtgeleiding betreft is
gekozen voor nauwkeurige, lineaire mechanische rechtleidingen. Dat biedt Zeiss de gelegenheid om de machine te
karakteriseren als ‘plug and play’. Na plaatsing op de stelvoeten, uitrichten en kalibreren volstaat simpelweg inpluggen van de 220 Volt stekker en de netwerkkabel om de 3D
CMM in werking te stellen, zonder dat anders noodzakelijke, prijzige persluchtvoorzieningen vereist zijn. Bij een
eventueel noodzakelijke reconfiguratie van productiecellen
is deze CMM met zijn relatief kleine ‘voetafdruk’ snel op
een andere plaats op te stellen.

Taster- en werkstukaspecten
Aan de voorzijde, tegen het frame aan, bevindt zich op een
schuifrail een standaard magazijnmodule met drie stations
voor meettasters (eenvoudig uit te breiden tot zes of negen
als optie). Over die dwarsas beweegt zich de radiale arm
waaraan zijdelings de verticaal bewegende meetkop (Z-as)
is opgehangen. Bewegingen over alle drie de assen worden
gemeten met glaskeramische meetlinialen (resolutie
0,2 μm). De meettasters hebben meestal een voor verschillende meetopdrachten geschikte T- of stervorm: axiaal tot
125 mm lengte, radiaal tot 40 mm; zie Afbeelding 7.
Onderin de pinole worden deze snel automatisch te wisselen meettasters middels een standaard interface gekoppeld
aan de VAST XXT scannende meetkop.
Kalibrering van de ingezette tasters verloopt autonoom, terwijl ook de eventuele doorbuiging tijdens het scannen
wordt meegenomen. De verhoudingsgewijs grote toelaatbare uitwijking van de meettaster (± 3 mm) geeft een voldoende bescherming tegen botsingen. Het opgegeven, relatief grote maximale meetbereik bedraagt 500 x 500 x
500 mm (X x Y x Z). Het te meten object (met een maximale massa tot 100 kg) wordt opgespannen in een zodanig
geconstrueerde universele of productspecifieke houder dat
‘doorspannen’ technisch nagenoeg onmogelijk is. De vlakke tafel is voorzien van een gatenpatroon van 25 schroefgaten van M10 op 100 mm steek voor de eventueel benodigde eigen opspanmiddelen. De buitenafmetingen van de
DuraMax bedragen grosso modo 1810 mm (2480 mm met
de optionele voet) x 1080 mm x 1130 mm (exclusief de
bedieningsunit die 240 mm diep is).

Afbeelding 6. DuraMax variant op een granieten meettafel.
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Afbeelding 7. Met
de VAST XXT
meetkop zijn lange
tasters verantwoord te gebruiken.

Voor een geheel vrije toegang met de kogeltasters van
beide kanten staat het onderdeel in vele gevallen in een
verticale stand opgesteld op de stationaire meettafel. Die
vormt, op ergonomisch verantwoorde hoogte, een geheel
met het gehoekte basisframe.
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Stage resolution is often called out in motion control
system application requirements as well as in vendor
catalog and website specifications. Many users, and some
manufacturers, misinterpret what is truly encompassed by
this term. Most assume that this value represents the
smallest move the overall system (stage mechanics along
with controls and drive electronics) can achieve reliably.
However, this characteristic (commonly defined
independently as ‘minimum incremental move’) is often far
different than system resolution. The respective terms are
more precisely defined as:
• Resolution
Smallest value that a motion system can be commanded
to move and/or detect, as determined by the feedback
device (encoder, etc.) and controller. This can be
thought of as a ‘theoretical’ minimum incremental
move.
• Minimum Incremental Move
Smallest move a stage can consistently and reliably
deliver. Often defined by some value of uniformity –
i.e., ‘non-uniformity in step size to be less than…’.
In other words, a complete electromechanical system may
be devised such that a resolution of 10 nm is established,
for instance, using a 2 mm/rev ball screw along with a
1000 line sinusoidal output rotary encoder and appropriate
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encoder interpolation. Even though the controller will be
able to detect a 10 nm implied move from the rotary
motor’s encoder, the stage mechanics almost definitely will
not realize a commanded 10 nm move. Backlash, wind-up,
and other compliance in the mechanical drive train will
prevent most or all of the motor’s rotation from repeatably
manifesting as linear motion. What causes a stage’s
smallest achievable step size to diverge from its system
resolution value?
Clearly, a firm understanding of true system resolution,
as well as what contributes to the limits of minimum
incremental motion, is crucial to understanding
performance of precision positioning systems.

Drive element effects
Perhaps the most obvious source of differences between
resolution and incremental motion is motion generated by
the stage’s motor but wasted before it is converted into
linear translation of the stage carriage. This manifests from
compliance in the coupling, backlash in the screw, and
other mechanical linkages (spur gears, etc.) in the stage’s
drive train. All of these culprits consume some small
amount of the motor shaft’s rotation before completely
engaging and turning the ball or lead screw.

While most of the above ‘motion sinks’ are present in
screw-driven stages, direct-drive systems also may have
non-idealities that can corrupt their motion. The fact that a
feedback device (typically a linear encoder in direct-drive
systems) is not exactly at the work point (carriage) creates
an error. While the motor might have accomplished some
small incremental move, the tabletop may or may not have
followed the same motion profile. Parasitic angular motion
(pitch, roll, yaw), along with offsets between the encoder
and work point (causing Abbe errors), and linear encoder
misalignment with direction of travel all can degrade fine
stepping ability in linear motor axes.

Bearing effects
In both rotary-motor-driven and direct-drive stages, bearing
non-idealities can degrade motion performance and impact
the stage’s minimum step-size capability.
• Skidding
Lightly loaded ball bearings have a tendency to skid
rather than roll during the initial moments of a newly
commanded move. This not only represents a different
motion (as seen by a rotary motor/drive screw
combination) compared to traditional rolling motion,
but also can cause wear on the balls themselves, which
will in turn adversely affect bearing performance.
• Stiction
Resistance to the start of motion (also known as static
friction or breakaway friction) exacerbates screw
backlash effects and may cause pitching, rather than
linear, motion.
• Overshoot
Because mechanical bearings have some stiction to
overcome, often a large force (relative to the
commanded move distance) is required to overcome this
artifact. If the force is slightly too large, the stage can
overshoot its move by some amount lower than the
minimum achievable move distance. Because the
stiction must now be overcome in the opposite
direction, the end effect is the same, although the error
has changed signs.
While many stage designs suffer from some or all of the
mentioned effects, some, such as air bearing linear stages,
do not. As the bearing surface is virtually frictionless,
stiction is a non-issue. Furthermore, overshoot is rarely a

factor as an air-bearing stage will be able to respond to all
but the smallest corrective force commands. Lastly,
skidding will not manifest because no rolling elements are
present.

Screw-driven stages
As noted above, ball screw and lead-screw-driven systems
have some inherent non-idealities such as screw backlash
and coupling compliance, among others. To quantify these
error contributions, a series of small moves was attempted
by a precision ball-screw-driven-stage (screw pitch of
2 mm/revolution), with the stage’s rotary motor encoder
used for position feedback. The encoder output an
amplified sine signal format that was interpolated using
encoder multiplication technology (along with controller
quadrature) such that the final linear resolution was
10 nm per interpolated machine count. The controller
faithfully commanded and plotted each move based on the
feedback from the rotary encoder. However, independent
verification of the move was obtained by using capacitive
gauges mounted close to a target carried by the stage (see
capacitive probe test example in Figure 1).

Figure 1. Typical capacitive probe test of a linear-motor-driven
stage.
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Figure 2. Ball-screw-stage minimum incremental moves
(100 nm moves attempted).

Figure 4. Ball-screw-stage minimum incremental moves
(500 nm moves attempted).
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Figure 3. Ball-screw-stage minimum incremental moves
(200 nm moves attempted).

Figure 5. Ball-screw-stage minimum incremental moves
(1000 nm moves attempted).

Figures 2 through 5 display this series of moves. Although
the referenced (in each graph) move was commanded,
initial moves in a given direction only caused the stage
tabletop to translate a small portion of the desired distance.
In other words, while the motor spun an amount
commensurate with the commanded distance, the desired
move was not accomplished. After a few commanded
moves, this hysteresis has been overcome, and the desired
moves are realized in their entirety. The larger moves
(Figures 4 and 5) appear somewhat less susceptible to these
effects. Stated more accurately, the wasted motion of the
motor is simply less significant compared to the magnitude
of the commanded move. Although even smaller (10 nm
through 50 nm) moves were attempted and plotted, the
stage tabletop manifested no appreciable motion in
response to the commanded move, and essentially only
floor/background noise was gathered.

The graphs above clearly show hysteresis at each
directional change. In the smallest move depicted
(Figure 2), the coupling and screw windup and backlash
are never fully overcome before the test regimen began
commanding reverse motion steps. Even in the largest
commanded moves (1 micron steps shown in Figure 5),
some hysteresis is apparent.
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Although the above graphs might rule out this family of
stages for applications requiring small, bi-directional,
incremental moves, large classes of applications are
routinely served by this technology. For instance, general
positioning (point to point moves of tens of microns or
millimeters) can take advantage of the relatively good
accuracy and repeatability of these stages, as well as their
cost effectiveness. Even tasks requiring very small moves
might be able to utilize this drive strategy if a suitable ‘run

distance was also too small for a corrective move to
reliably make or for the controller to detect – recall that
system resolution is 10 nm, compared to a parasitic error
distance of 1-2 nm. Simple stage tuning artifacts cause the
minor positional overshoot seen at the start of some of the
plotted moves.

up’ distance is prescribed and only unidirectional moves
are required.

Direct drive mechanical bearing stages
While screw-driven systems display noticeable motion
sinks, direct drive (linear motor) linear stages also have
some inherent parasitic effects. Similar to the screw stage
testing detailed above, a series of small moves was
commanded of a direct-drive stage whose linear encoder
provided a fundamental pitch of 20 microns. Once again,
the encoder output was of amplified sine signal format and
was interpolated using encoder multiplication technology
to yield a resolution of 10 nm per machine count.
Capacitive probe measurements produced the graphs
shown in Figures 6 through 9.

Overall, though, very small motions were commanded and
realized from the linear motor stage. With some system
changes (finer resolution, for instance), 10 nm or even
5 nm steps could likely be made in practice. This ability
allows relatively cost-effective, direct drive, mechanicalbearing stages to be used in such high precision and high
performance applications as fiber alignment, Bragg grating
production, and laser micromachining.

Testing effects and choices

Note that although very small step size is outstanding
compared to the ball-screw-driven stage, some parasitic
motion is still wasted on the return ‘staircase’ of moves.
This error is due to bearing non-repeatability. The error

Note that some system effects are not specifically
addressed by the described tests. For instance,
environmental effects can provide a substantial impact on
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Figure 6. Linear motor stage minimum incremental moves
(10 nm moves attempted).

Figure 8. Linear motor stage minimum incremental moves
(50 nm moves attempted).
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Figure 9. Linear motor stage minimum incremental moves
(100 nm moves attempted).
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motion system performance. A carefully controlled (with
respect to both vibration isolation and temperature) test
chamber is required to make a true comparison of stage
motion. Otherwise, the step size measurements could easily
be corrupted by thermal expansion and ground floor
vibration. In fact, this is even more important in the context
of the final application than as a testing consideration. If
temperature effects cause a 2-micron shift in the stage
carriage position (which may or may not be detected by its
encoder), the work piece mounted to the tabletop will shift
as well, which could have critical consequences in, say, the
final dimensions of a micro-machined part. For reference,
the testing performed during this study used a temperaturecontrolled room and had the stages mounted on an airisolated granite test plate.
Similarly, amplifier technology has not been considered.
Linear amplifiers will offer smoother motion as they do not
display the same switching noise (often at 20 kHz) as pulse
width modulated (PWM) drives. This can manifest as
greater in-position dithering that could easily ‘swamp’
small step moves. Additionally, PWM drives can exhibit a
‘dead band’ effect. This occurs at direction reversals,
where the commanded signal changes signs. A linear drive
can smoothly transition to a different direction, while the
PWM source will experience some finite amount of time
during which no current is output. This will display as
delayed or lost motion in a practical system. Linear
amplifiers were used in the above testing, which allowed
the resultant data to most accurately portray stage
capability.

Further evaluation
While several major design choices have been contrasted,
a number of other design options were not detailed or were
deliberately set aside for the sake of comparing a few
common technologies. For instance:
• Might the screw stage’s performance have improved
with the addition of a secondary linear encoder scale
along its travel? If so, by how much?
• What impact does the relative size of any stage have on
its ability to make very small moves? Will a very small
screw-driven stage perform much better than a larger
version?
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• Ball-screw-stages have been measured, but what about
lead-screw-driven slides?
• All of the above testing measured moves made by
stages driven by brushless servomotors. Would steppermotor driven stages perform differently?
• A number of encoder choices exist for both rotary and
linear motor stages. It is natural to assume that a finer
pitch, more accurate scale will offer better step size
capability, but how great is this improvement?
• How do alternative drive (such as piezoelectric) or
bearing (such as air) technologies compare to those
outlined above?
Although the data shown above is valuable, more testing
encompassing some or all of the above points will allow a
more complete and thorough comparison.

Conclusions
A cursory view of the above data allows a realistic
comparison among some very common drive technologies
to be made with respect to minimum incremental move
capabilities. However, a more considered view of the
graphs exposes other important comparisons.
1. System resolution (high line-count encoders and
interpolation) does not necessarily allow very small step
size. The ball-screw example above illustrates that some
drive technologies may require tens or hundreds of
counts before a move can be made repeatably.
2. Minimum step capability is direction-dependent.
Although this may seem obvious for some drive
technologies (such as screw-based), even the directdrive example demonstrated some lost motion during
direction reversals. To completely remove these types
of artifacts a noncontact bearing must be used.
3. Applications should be approached carefully and with
an appreciation of the difference between resolution and
step size. Some coarse-positioning requirements will not
require fine stepping capability while others will.
Although the results shown by this study detail some
contrast among various stage families’ performance,
applications will ultimately dictate stage choice.
Thoughtful drive and bearing choices will only enhance the
chances of success in applications requiring short,
repeatable, and precise moves.

Author’s note

Aerotech

Scott Schmidt works as a Senior Applications Engineer at
Aerotech. His current responsibilities encompass product
marketing and management for the Test and Measurement
and Precision Positioning groups, and direct sales and
technical support for government laboratory and test/
inspection markets.

Aerotech’s wide range of medium to ultra-high precision
positioning systems includes direct-drive linear and rotary
nano-positioners, linear motor gantry systems, ballscrew
driven linear stages and worm-wheel driven rotary stages.
With both air bearing and mechanical bearing technologies
used, positioning systems are supplied as standard
components with motion controls or delivered as custom
engineered solutions complete with machine base and cable
management. Aerotech is a specialist in cleanroom and
vacuum compatible positioning systems.
Aerotech is a key supplier to major semiconductor and
electronics product manufacturers throughout Benelux, and to
the technical universities and systems integrators supporting
those markets. The company also manufactures high precision,
high throughput motion systems used in manufacturing
production, quality control and R&D for medical device and
life sciences, photonics and lasers, automotive and military/
aerospace, and other markets. Aerotech is headquartered in
Pittsburgh (PA, USA) and operates sales and service facilities
in the U.K., Germany, and Japan.

An example of Aerotech’s product portfolio: a planar X-Y air
bearing system complete with wafer chuck.

www.aerotech.com
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Techniek voor het
van metalen
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Het etsproces
De fotochemische etstechniek bestaat in de regel uit zes
productiestappen; zie Afbeelding 1.
1. Allereerst moet het uitgangsmateriaal (een dunne metalen folie of plaat van circa 5 μm tot 2 mm dikte) goed
worden ontvet en vervolgens geactiveerd.
2. Vervolgens wordt aan beide zijden een fotogevoelige
lak aangebracht.
3. De belaagde plaat wordt dan aan één of twee zijden met
een fotomasker belicht.
4. Hierna word deze plaat ontwikkeld, waarbij (bij gebruik
van een negatief werkende fotolak) de niet-belichte lak
verwijderd wordt.
5. Nu kan worden geëtst.
6. Als laatste wordt de lak verwijderd, waarna het product
gereed is.
Bij het etsen lopen de platen door een machine met horizontaal transport, waarbij voor koper, koperlegeringen en
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Afbeelding 1. De productiestappen van de fotochemische
etstechniek:
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vervaardigen
precisie-onderdelen
(roestvast)staallegeringen meestal ijzer(III)chloride op het
metaal wordt gesproeid. Molybdeen en zilver kunnen hierin
niet geëtst worden, daar deze geen oplosbaar chloridezout
vormen. Etchform heeft dan ook een aantal chemische
processen ontwikkeld waarmee het wel mogelijk is deze
metalen te etsen. Andere speciale metalen zoals tantaal en
titanium kunnen niet met de meer traditionele middelen
worden geëtst, daar zij een bijzonder passieve oxidelaag
opbouwen. Bekend is dat hiervoor fluorwaterstofzuur kan
worden gebruikt, een methode die – gezien de hoge risico’s
– niet valt aan te raden. Ook hiervoor heeft Etchform een
speciaal, elektrochemisch, etsproces ontwikkeld, waarbij
beduidend minder agressieve chemicaliën worden gebruikt.
Het elektrochemisch etsproces verschilt hierin dat de metalen platen niet alleen door een etsmiddel lopen, maar dat er
ook een elektrische spanning wordt aangelegd. Hiermee
kan ook goud met relatief onschuldige oplossingen worden
geëtst. Zie Afbeelding 2 voor een impressie van de productie.

Voor- en nadelen van etsen
Voordelen
• Hoge nauwkeurigheden: afhankelijk van de materiaaldikte zijn toleranties tot ± 0,01 mm mogelijk.
• In eenzelfde procesdoorloop kan zowel de contour als
het reliëf worden geëtst.
• Een bijzonder uitgebreide materiaalkeuze, ook voor
metalen op een kunststofdrager (laminaten).
• Hardheid en brosheid zijn geen beperking voor de
verwerkbaarheid.
• Door verwerking bij lage temperaturen geen verandering van fysische materiaaleigenschappen.

Afbeelding 2.
Productie bij
Etchform.

• Geen toegevoegde inwendige materiaalspanning of
vervorming.
• Braamvrije producten.
• Relatief goedkope productiemethode, voor zowel proefals serieproductie.
• Beperkte gereedschapkosten, onafhankelijk van de
productcomplexiteit; hierdoor zijn ook wijzigingen
eenvoudig te realiseren.
• Korte levertijden.
Nadelen
• Structuren moeten minimaal gelijk aan de materiaaldikte zijn. In bijvoorbeeld materiaal van 0,1 mm dik
kunnen alleen gaten groter dan 0,1 mm worden geëtst.
• Relatief dure productiemethode bij kleine aantallen.

Vergelijk met andere technieken
Indien er aan eigenschappen zoals materiaalspanning, vervorming of bramen geen expliciete eisen worden gesteld,
zijn met name de volgende technieken een mogelijk alternatief voor elkaar: etsen, lasersnijden, stampen, vonkeroderen, waterstraalsnijden en elektroformeren. De juiste proceskeuze is hierbij bepalend voor de kwaliteit en de kosten
van een product. Voor de verschillende processen gelden
onder meer de (indicatieve) overwegingen in Tabel 1.
Het fotochemisch etsen wint aan belang als techniek voor
productie van metalen precisie-onderdelen. In vergelijking
met traditionele en nieuwere technieken zijn er zeer weinig
technische beperkingen. Ook is het fotochemisch etsen een
economische techniek; alleen bij zeer geringe aantallen en
zeer eenvoudige configuraties zal eerder worden gekozen
voor lasersnijden, vonkeroderen of waterstraalsnijden, terwijl in geval van zeer grote aantallen stampen meestal gunstiger is. Over het algemeen kan het fotochemisch etsen
worden gezien als een bewezen, flexibele en economische
techniek, die in veel gevallen een goede oplossing biedt.

Afbeelding 3. Producten van Etchform.
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Etsen

Laser snijden

Stampen

Vonkeroderen

Waterstraat snijden

Electro formeren

Indicatie van
tolerantie als % van
de materiaaldikte

+/- 10%

+/- 5%

+/- 10%

+/- 10%

+/- 15%

+/- 5%

Metalen

Nagenoeg alle materialen

Nagenoeg alle materialen

Nagenoeg alle materialen

Koolstofstaal en de meeste
metaallegeringen

Behoudems zeer dun, nagenoeg
alle materialen

Voornamelijk nikkel, eventueel
goud, koper en zilver

Hardheid

Nagenoeg geen beperkingen

Geen beperkingen

Problemen met zeer zachte,
harde of brosse materialen

Hardheid kan een overweging
zijn

Hardheid dient overlegd te
worden

Typisch 200 - 670 HV

Spanning

Geen spanning

Thermische spanning op
zijkanten

Spanning op en bij de
zijkanten

Vervorming harden en structuur Beperkte spanning op de
veranderingen mogelijk
zijkanten

Geringe spanning

Bramen

Geen bramen

Micro bramen

Voor een deel bramen

Micro bramen

Micro bramen

Geen bramen

Monsters

Geringe kosten, onafhankelijk
van de complexiteit

Geringe kosten

Hoge kosten

Geringe kosten

Geringe kosten

Gemiddeld kostenniveau

Ontwerp
veranderingen

Snel, eenvoudig, geringe kosten

Snel, eenvoudig, geringe kosten

Tijdrovend, kostbaar

Snel, eenvoudig, geringe kosten

Snel, eenvoudig, geringe kosten

Snel, eenvoudig, geringe kosten

Serie productie

Gemiddeld kostenniveau

Hoge kosten

Geringe kosten

Hoge kosten

Hoge kosten

Gemiddeld kostenniveau

Tabel 1. Vergelijk tussen diverse technieken.

Toepassingen

Auteursnoot

Voorbeelden van specialistische toepassingen zijn (zie ook
Afbeelding 3):
• 6 μm titanium Grade 2 grids voor bestralingstherapie;
• 15 μm molybdeen en 20 μm goud zonnecelverbinders
voor ruimtevaartsatellieten;
• 20/20 μm flexibele goud kalibratie-units voor mammografie-apparatuur;
• 50 μm Elgiloy afdichtingringen voor de offshore;
• 50 μm tantaal grids ten behoeve van IRI;
• 70 micron koperberyllium contactveren, eenzijdig verguld voor sensoren;
• 0,1 mm titanium medische implantaten;
• 0,1 mm molybdeen, rvs en titaan zeven voor procesfiltratie en röntgenstraling;
• 0,2 mm messing precisie-onderdelen, eenzijdig vertind,
voor audiologie;
• 0,25 mm ms-70 contacten, gebogen en verguld voor
regelsystemen;
• 0,25 mm molybdeen grids toegepast bij raketvoortstuwing;
• 0,6 mm rvs RFI/EMC-afschermingen, inclusief buiglijnen, logo en typenummer;
• 1,2 mm flexures voor koelproces-units uit molybdeen
gelegeerd rvs-materiaal;
• tot 2,0 mm koelplaten uit verschillende specifieke
rvs-legeringen, vacuümgesoldeerd en mechanisch
nabewerkt.

Eric Kemperman is research & quality manager bij
Etchform.
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Etchform
Etchform in Hilversum, opgericht in 1980, richtte zich vanaf
het begin op innovatie. Het in die tijd met ESA ontwikkelde
proces voor molybdeen zonnecelverbinders voor ruimtevaartsatellieten is voor geostationaire banen nog steeds de standaard. Vandaag de dag heeft het bedrijf drie speerpunten:
r technisch problemen oplossen voor dunne metalen precisie-onderdelen;
r zowel eenvoudige als complexe onderdelen in standaard
maar ook in bijzondere/exotische materialen;
r proef- en serieproductie met, indien gewenst, aansluitende
oppervlakte- en warmtebehandelingen, fijnmechanische
bewerkingen en assemblage.

Informatie
info@etchform.com
www.etchform.com
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Vissen in een vijver
van ervaring
*FEFSFFOXJTUIFUTFOJPSFOCFTDIJLLFOPWFSFFOTDIBUBBOFSWBSJOH
.BBSOJFNBOEEFFEJFUTNFUEJFXBBSIFJE5PUVJUHFSFLFOEFFOKPOHF
POEFSOFNFSJOBDUJFLXBN3JDL8JFMFOT KBBSKPOH QBLUFSVJNFFOKBBS
HFMFEFOEFVJUEBHJOHBBOFOTUBSUUFFFOCFESJKGWPPSIFUDPNNFSDJFFM
CFOVUUFOWBOEFFSWBSJOHWBOTFOJPSFO%BUXFSE)*1&VSPQF)JHIUFDI
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HIP Europe beschikt inmiddels over een pool van ervaren
senioren waarmee bedrijven problemen te lijf kunnen gaan
die in eigen huis onoplosbaar lijken. Ruim tweehonderd
experts hebben zich bereid verklaard hun – dikwijls
precisietechnologische – ervaring ter beschikking van
bedrijven te stellen. De andere kant van HIP Europe is het
maken van contact met bedrijven, zoals NVPT-leden.

Tijdelijke expert
Vandaag de dag vormt het bijhouden van precisietechnologische ontwikkelingen een geweldige uitdaging. Immers, er
komen nieuwe bewerkingstechnieken met bijvoorbeeld
lasers, elektronen en ionen. Toleranties van honderdste millimeters waren vroeger uitdagend, nu gaat het om micrometers en zelfs om tientallen nanometers. En het wordt
steeds lastiger die toleranties waar te maken en te controleren. Ook wordt het inschatten van de waarde van nieuwe
precisietechnologische ontwikkelingen steeds moeilijker.
Op welke trends moet een op precisie gericht bedrijf inspelen? Wat doet de concurrentie? Welke bewerkingsmachines
moeten de werkplaats geschikt maken voor uitdagende
precisiekarweien?

Voor ‘klassieke’ fijnmechanische bedrijven komt daar vaak
een probleem bij. Ze bestaan al wat langer, zijn ontwikkeld
vanuit brede werkplaatsexpertise, en hebben vooral ervaring in verspanende technologie voor steeds nauwere toleranties. Maar vandaag de dag vragen klanten steeds meer
naar complete mechatronische systemen met ultraprecieze
bewegingen. Dus moeten fijnmechanische bedrijven hun
expertise aanvullen met die van elektronica, besturingstechnieken, regelsystemen, precisie-aandrijvingen en meetsystemen. Daar komt bij dat de investering in kostbare
bewerkingsmachines alleen kan worden terugverdiend door
die 24 uur per dag onbemand te laten werken. Om dat te
realiseren moet een bedrijf heel anders worden ingericht en
daarvoor is bijzondere ervaring nodig.
Sommige specialisten van HIP Europe hebben op die
gebieden waardevolle ervaring opgedaan bij grote bedrijven als Philips. Die mensen kunnen een bedrijf op tijdelijke
basis ondersteunen, zonder dat het nodig is een dure kracht
permanent in te huren. Zo’n tijdelijk te hulp geroepen
expert kan – behalve voor bovengenoemde problemen –
ook op andere manieren worden ingezet. Hij kan fungeren
als interim-manager, hij kan door coaching en begeleiding
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het niveau van de organisatie opkrikken en hij kan tijdelijke capaciteitsproblemen in een ontwikkeltraject helpen
oplossen.
De experts die zijn toegetreden tot het netwerk van HIP
Europe, komen na wederzijdse overeenstemming over een
opdracht tijdelijk in dienst van HIP en worden op uurbasis
gehonoreerd. Op dezelfde manier sluiten bedrijven een
overeenkomst met HIP voor het verrekenen van de gewerkte uren, met dikwijls een extra bonus als het probleem is
opgelost. Het voordelige saldo van zo’n transactie draagt
bij aan de omzet van HIP Europe.

Een andere belangrijke vaardigheid van senioren is hun
talenkennis. Ze hebben op hun degelijke middelbare school
nog drie moderne talen geleerd en die wellicht vaak in hun
werk in de praktijk gebracht. Jongeren missen meestal een
of twee van die talen in hun opleidingspakket. Dus is
Engels doorgaans voor de jonge manager geen probleem,
maar vormen Duits en Frans vaak een onoverkomelijke
handicap. Senioren hebben ook meer dan eens ervaring
opgedaan in Aziatische landen en kennen – bijvoorbeeld –
de trucs om met succes met een Chinese of Japanse collega
te onderhandelen.

Uitspraken
Theorie vs. bouwstenen
Heel interessant voor een bedrijf is het benutten van de
ervaring van een senior in een meester-gezel-relatie. Zo
leert enerzijds een jongere van de ervaring, bedachtzaamheid en zelfs wijsheid van de oudere. Anderzijds neemt de
senior kennis van moderne applicaties en weet die door
zijn expertise op hun werkelijke waarde te schatten. Daarbij moet worden opgemerkt dat de HIP-experts zijn opgeleid in een tijd dat er in het onderwijs meer nadruk werd
gelegd op theorie, dus op wetenschappelijke achtergronden.
Daarentegen denken jongeren meestal in bouwstenen, zeg
maar in het stapelen van modules, terwijl ouderen weten en
begrijpen wat zich werkelijk in die bouwstenen afspeelt.
Neem meetsystemen als precisietechnologisch voorbeeld.
Vroeger werd er puur mechanisch gemeten met rolmaat en
schuifmaat, en als het nodig was met een schroef- of binnenmicrometer. De werking daarvan is zelfs voor een aankomend technicus makkelijk te begrijpen. Vandaag de dag
is een bewerkingsmachine altijd uitgerust met een geavanceerd meetsysteem, dat meestal werkt met optische linialen. Het interpoleren tussen twee maatstrepen levert een
resolutie die vaak tot in het submicrometergebied reikt.
Nog geavanceerdere systemen werken interferometrisch
met nog moeilijker te begrijpen optische en elektronische
principes. Ze werken meestal goed, maar wat te doen als er
zich problemen voordoen? Jonge technici zijn dan geneigd
het hele systeem te vervangen, maar senioren vinden vaak
een andere oplossing dankzij hun kennis van en ervaring
met optica en elektronica.

Een plantmanager zei over de inzet van een expert van HIP
Europe in zijn bedrijf dat die persoon zich dankzij z’n leeftijd niet zo snel liet omblazen. De man was duidelijk door
de wol geverfd en bereid om met zijn kennis en kunde in
het probleem te stappen en dat op te lossen. Juist die zelfredzaamheid en zijn kennis maakten hem heel waardevol.
Bij een ander bedrijf kwam de ontwikkelafdeling niet verder met een nieuw concept terwijl de concurrentie met een
nieuw product op de markt kwam. Met behulp van twee
HIP-experts werden bij dat bedrijf niet alleen nieuwe productideeën ontwikkeld, maar was er ook inzicht ontstaan in
de manier waarop toekomstige ontwikkelprocessen konden
worden opgezet en verbeterd.

Tot slot
Gedurende het eenjarige bestaan van HIP Europe is de
vijver met de ervaring van hoogopgeleide senioren snel
volgelopen. In dat jaar visten ruim 250 bedrijven in die
vijver, met zestig contracten als resultaat. Daarvan bedroeg
het slagingspercentage ruim zestig procent.

Auteursnoot
Frans Zuurveen is freelance tekstschrijver te Vlissingen.

Informatie
www.hip-eu.com
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MICROCUT

IN

ZWITSERLAND

Specialist in
het nabewerken

van microgaten

Afbeelding 1.
Het binnenwerk
van een horloge.

.JOJBUVSJTBUJFWBODPNQPOFOUFOCFUFLFOUEBUHBUFOTUFFETLMFJOFSXPSEFO
%JFHBUFONPFUFOWFFMBMXPSEFOHFNBBLUJONPFJMJKLUFCFXFSLFONBUFSJBMFOBMTIBSENFUBBM LFSBNJFL TJMJDJVNPGQPMZLSJTUBMMJKOEJBNBOU(FMVLLJH
IFCCFOQSFDJTJFUFDIOPMPHFOUFHFOXPPSEJHEFCFTDIJLLJOHPWFSCFXFSLJOHT
NFUIPEFOBMTMBTFSCPSFO GJKOTUBOTFOFOWPOLFSPEFSFOWPPSIFUSFBMJTFSFOWBO
NJDSPHBUFONFUEJBNFUFSTWBOBGFOLFMFUJFOUBMMFONJDSPNFUFST4PNTJTIFU
Afbeelding 2.
Enkele horlogeonderdelen, waarvan de boringen
met behulp van
gereedschap en
machines van
Microcut zijn
nabewerkt.
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OBCFXFSLFOWBONJDSPHBUFOFOCSFOHUEBBSWPPSTQFDJBMFNBDIJOFTFO
HFSFFETDIBQQFOPQEFNBSLU
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Het zal geen verbazing wekken dat Microcut (Lengnau,
Zwitserland) nauwe banden heeft met de horloge-industrie,
zie Afbeelding 1. Afbeelding 2 laat enkele producten uit
die bedrijfstak zien, waarvan de boringen met behulp van
gereedschappen en machines van Microcut zijn nabewerkt.

Nabewerken van kleine gaten
Voor het nabewerken van geboorde gaten komen diverse
technologieën in aanmerking. Rondslijpen van kleine gaten
geeft problemen door te lage snijsnelheden, omdat het toerental van het gereedschap niet hoog genoeg kan worden

opgevoerd. Ook de buigbelasting van miniatuur-slijpgereedschap is een probleem, en dat geldt in ongeveer dezelfde mate voor honen. Dat betekent dat voor zowel slijpen
als honen de ondergrens voor de gatdiameter ligt bij circa
1 mm. Verder kent de horloge-industrie handmatige
nabewerkingen voor boringen in lagerstenen van saffier.
Die bewerkingen heten roderen en granderen, maar deze
zijn niet op industriële schaal toepasbaar.
Om voorgaande problemen op te lossen heeft Microcut een
industrieel proces ontwikkeld met de naam MBS: Micro
Bore Sizing. Dat gaat uit van de principes van de bekende
bewerkingen honen en leppen.
29
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Afbeelding 5. Het MBS-lep- of
hoonproces met dragerstaaf.

conische gedeelte vergroot de diameter van het ruwe gat,
waarna het cilindrische deel zorgt voor de nauwkeurige
nabewerking op de gewenste diameter. De nauwkeurige
dimensies van staaf of draad en de reproduceerbare bewerkingscondities maken handmatige nabewerkingen overbodig.

Afbeelding 3. Twee componenten van het MBS-proces:
de machine en het gereedschap.

Honen
Het MBS-proces
MBS is toepasbaar tot gaten met een kleinste diameter van
15 μm, in het bijzonder voor harde materialen. Het proces
maakt het mogelijk de geometrie – diameter, rondheid,
cilindriciteit – nauw te tolereren en de oppervlaktekwaliteit
aanzienlijk te verbeteren. De richting en plaats van de
boring kunnen zelfs enigermate worden aangepast. De
componenten van het proces zijn de machine, het gereedschap en de service-ondersteuning, zie Afbeelding 3.
Het spaanvormende en krachtgestuurde MBS-proces werkt
met precisiegereedschap. Doordat het een ‘koud’ proces is,
wordt de materiaalstructuur niet beïnvloed. De machine
UniBore 800 van Afbeelding 3 voor boringen van 0,4 mm
tot 4 mm is ontworpen voor – afhankelijk van het materiaal
– twee verschillende bewerkingsprocessen: een lepproces
met ongebonden slijpkorrels en een hoonproces met gebonden slijpkorrels.

Leppen
Het lepproces (Afbeelding 4, links) komt in aanmerking als
het gaat om het bewerken van brosse en harde materialen als
keramiek, saffier of hardmetaal. Met dit proces is ook de
hoogste oppervlaktekwaliteit te bereiken. Het gereedschap
bestaat hierbij uit een dragerstaaf (Afbeelding 5) of -draad,
lepvloeistof en slijpmiddel (meestal microdiamant). Allereerst wordt het conische deel van de staaf of draad met
vloeistof bevochtigd en vervolgens in het gat geleid. Het
Leppen

Machine, gereedschap en service
Het programma van Microcut omvat universele, volgens
een modulair concept ontworpen machines, en machines
voor een speciale toepassing. Voor het kiezen van een
machine zijn criteria als diameter van de boringen, grootte
en symmetrie van de producten (wel of niet rotatiesymmetrisch), materiaal, bewerkbaarheid, vereiste vormnauwkeurigheid en seriegrootte doorslaggevend.
Uiteindelijk bepalen de vorm en afmetingen van het
gereedschap de te bereiken nauwkeurigheid van de nabewerkte boringen, zie de Afbeeldingen 6, 7 en 8. Een juiste
keuze van het gereedschap is ook bepalend voor de oppervlaktekwaliteit en de verspaningssnelheid. Ook hier levert
Microcut standaardgereedschap en speciaal ontworpen
gereedschap, beide in diverse nauwkeurigheidsklassen.
Belangrijke criteria bij de gereedschapkeuze zijn geometrie, wel of geen spaanafvoergroef, grootte van de diamantkorrels en al of niet een coating die past bij het te bewerken materiaal. Sommige productiemachines werken met
Honen

Lepvloeistof met
slijpmiddel
Dragerdraad

Het hoonproces (Afbeelding 4, rechts) werkt met slijpkorrels die galvanisch in het gereedschap zijn opgenomen. Dit
proces komt in aanmerking voor andere, minder brosse
materialen, bijvoorbeeld staal. Hierbij is de geometrie van
het gereedschap vergelijkbaar met die van het lepproces
met als enige verschil dat de diamantkorrels niet door
vloeistof behoeven te worden aangevoerd.

Hoonvloeistof
Slijpmiddel

Afbeelding 4. Het MBS-proces met dragerdraad. Links leppen, rechts honen.
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Informatie
info@microcut.ch
www.microcut.ch

Afbeelding 6.
Verbeteren van
de oppervlaktekwaliteit met het
MBS-proces.

De MicroBore 20-50 heeft een toepassingsgebied van
0,015 tot 0,060 mm. Voor de meeste nabewerkingen maakt
het werkstuk een oscillerende beweging van 19 Hz in combinatie met een rotatie van 60.000 min-1.

Eigenschappen
De potentie van het MBS-proces is in Tabel 1 samengevat.
Tabel 1. Eigenschappen van het MBS-proces.

Afbeelding 7. Dankzij het MBS-proces is de onrondheid van een
conventioneel geboorde inspuitopening gereduceerd tot 0,2 μm.
Afbeelding 8.
De afwijking van
de cilindriciteit van
de inspuitopening
van Afbeelding 7
bedraagt niet meer
dan 0,37 μm.

Eigenschap
Diameter
Diametertolerantie
Gatlengte
Onrondheid
Afwijking cilindriciteit
Oppervlaktekwaliteit
Cyclustijd
Uitwendige geometrie
Materialen

Haalbare waarden
0,015-4,00 mm
± 0,5 μm
tot 200 x D
0,2 μm
< 1 μm
Rz = 0,1 μm
Afhankelijk van materiaal, toegift, gatlengte, enz.
Rotatie- en niet-rotatiesymmetrisch
PKD (polykristallijn diamant), saffier,
keramiek, hardmetaal, staal, diverse
metaallegeringen, glas, diverse kunststoffen

Bron
een dragerdraad die ‘eindloos’ vanaf een rol wordt aangevoerd, zodat gereedschapslijtage nauwelijks invloed heeft.
De service omvat advisering, testen bij de klant, procesontwikkeling en onderdelenproductie in opdracht van klanten.

Boringen van 15 μm
De Microcut MicroBore 20-50 is in
staat gaten tot een minimale diameter
van 15 μm na te bewerken, zie
Afbeelding 9. In tegenstelling tot de
UniBore 800 beweegt in deze machine het product – bij voorkeur rotatiesymmetrisch – en staat het gereedschap stil. Afbeelding 10 toont het
daarbij toegepaste hoongereedschap,
een staaldraad met conische punt.
Afbeelding 11 toont een product, een
capillair met een boring van 15 μm.
Afbeelding 9. De machine MicroBore 20-50.

Patric Mikhail, Through-holes of high quality and precision, Swiss Quality Production 2008, Carl Hanser Verlag,
München

Autersnoot
Patric Mikhail is CEO van Microcut.
Frans Zuurveen is freelance tekstschrijver te Vlissingen.

Afbeelding 10. Het draadvormige hoongereedschap voor de
MicroBore 20-50.

Afbeelding 11. Een met een MicroBore 20-50 nabewerkte capillair
met een gatdiameter van 15 μm.
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Young Precision Network bezoekt ASML
Het Young Precision Network (YPN)
is onderdeel van de NVPT en richt
zich op jonge en aankomende ingenieurs werkzaam in de precisietechniek.
Voor deze groep organiseert de YPN
bedrijfsbezoeken en andere activiteiten. Tijdens een bezoek zijn we
meestal met een groep van 15-25 masterstudenten, promovendi en ingenieurs die kort (typisch < 10 jaar) werkzaam zijn in de industrie. Dit is een
leuke manier om een netwerk op te
bouwen in de precisietechniek en eens
bij andere bedrijven binnen te kijken.
Op dinsdag 9 september hebben we
een bezoek gebracht aan ASML in
Veldhoven. ASML is de grootste fabrikant van wafersteppers wereldwijd en
dat was ook te zien bij ons bezoek aan
hun enorme cleanroom. Senior researcher Hans Vermeulen nam ons mee
langs de nieuwe generatie Twinscans,
na eerst een interessante presentatie te
hebben gegeven over de foutbudgetten
binnen de wafersteppers en de daaraan
gekoppelde uitdagingen voor de toekomst. Het is duidelijk dat er nog
genoeg werk te doen is.
Dat er grote voortgang wordt
gemaakt, werd geïllustreerd door de
presentatie van fellow Bert van der
Pasch, die vertelde over de ontwikkeling om een lineaire encoder (zerodur
liniaal met een raster periode van 512
nm) geschikt te maken voor gebruik
in een waferstepper. Dit project is
bedoeld om de lasers die nu worden
gebruikt voor meting van de positie
van de wafer en de reticle stage, te
kunnen vervangen. Een belangrijk
probleem van de lasers zit in de
gevoeligheid voor variaties in de
omgeving (brekingsindex), waarvoor
een liniaal veel minder gevoelig is.
Door het lichtpad dubbel uit te voeren
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Naast R&D vindt bij ASML ook assemblage plaats. (Foto: ASML)

is het mogelijk geworden om, naast
een verbetering in onzekerheid, ook
een kleine z-verplaatsing te kunnen
meten.
Het bezoek was georganiseerd door
Jos Benschop, vice president research,
die ook een inleidende presentatie verzorgde. Hij nam ons mee naar de uitdagingen voor ASML (het gevecht
tegen de procesfactor, die het oplossend vermogen van het lithografieproces bepaalt c.q. beperkt), de markt
en toekomstige ontwikkelingen. Na
afloop van het bezoek was er door
ASML een borrel georganiseerd waar
de deelnemers gezellig konden bijpraten over het bezoek.
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“Ik ben blij deze geïnteresseerde en
gemotiveerde groep te hebben mogen
ontvangen”, zegt Benschop. “ASML
heeft in de toekomst hun talenten
nodig om de leidende positie te
behouden op de wereldmarkt voor
halfgeleidermachines. Preciesietechnologie is van groot belang voor
ASML, de Nederlandse maakindustrie
als geheel, en zelfs voor de concurrentiekracht van de gehele Nederlandse
economie, die het steeds meer moet
hebben van hersenkracht in plaats van
spierkracht.”
www.nvpt.nl/ypn
(door Edwin Bos, voorzitter YPN)

NVPT-bestuurslid: Anton van Beek

In deze rubriek presenteert zich telkens een (nieuw) NVPT-bestuurslid.
Deze eerste keer Anton van Beek.
Begin 2008 ben ik mee gaan doen in
het bestuur van de NVPT, aanvankelijk als lid en kort daarna als secretaris. Mijn voorganger als secretaris,
Pieter Kappelhof, heeft recent een
andere werkgever gekregen en wil
hiervoor wat meer tijd vrijmaken,
maar blijft betrokken bij de NVPT als
bestuurslid. Mijn kerntaken in het
bestuur zijn momenteel secretariaat,
website en opleidingen. Over dit laat-

ste onderwerp zal binnenkort meer
informatie beschikbaar komen.
In de afgelopen negen jaar was ik
actief als voorzitter van de Bond voor
Materialenkennis, sectie Tribologie,
en nu wil ik met mijn NVPT-bestuursfunctie nieuwe uitdagingen aangaan,
die in de precisietechnologie volop
aanwezig zijn. Eigenlijk ben ik al
vanaf mijn afstuderen actief geweest
in het voorspelbaar maken van wrijving, slijtage, levensduur en betrouwbaarheid, ook in preciesietechnologische toepassingen. Ik ben begonnen
bij Philips (in Drachten, Eindhoven en
Dordrecht) en daarna overgestapt naar
de Technische Universiteit Delft, waar
ik op dit onderwerp ook gepromoveerd ben.
Veel mensen kennen mij wellicht van
de website www.tribologie.nl, die ik
jaren geleden heb opgezet ter ondersteuning van calculators die in mijn
boek beschreven staan. Dit boek,
oorspronkelijk in het Nederlands, is
onder druk van de industrie uitgebreid en omgezet in het Engels:
“Advanced Engineering Design:
Lifetime Performance and Reliability”
(TU Delft, 2006). Begin volgend jaar
komt er een nieuwe versie, in het

Winter en Summer schools
Het succes van de Summer school
Opto-mechatronics van afgelopen
zomer heeft de organisatoren NVPT
en TNO geïnspireerd. Niet alleen tot
het organiseren van een tweede editie
van de Summer school, 29 juni tot en
met 3 juli 2009 bij TNO in Eindhoven, met een vergelijkbaar maar verder verbeterd programma. Ook willen
NVPT en TNO begin maart 2009
twee Winter schools aanbieden bij
TNO in Delft. Aanleiding daarvoor is
de behoefte aan verdieping die bij

deelnemers aan de Summer school
bleek te leven.
Van 2 tot en met 4 maart zullen parallel twee Winter schools plaatsvinden,
één over opto-mechanica en één over
optica. De eerste is bevestigd, de
tweede is nog onder voorbehoud.
Docenten in de Winter school Optomechanics zijn Daniel Vukobratovich,
senior principal engineer bij Raytheon
Missile Systems, en Jan Nijenhuis van
TNO. Voor de Winter school Optics
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Engels én in het Chinees. Met enige
trots kan ik melden dat het boek aan
een tiental (buitenlandse) universiteiten wordt voorgeschreven, waaronder
vanaf volgend jaar een topuniversiteit
in China, waar ik als gastdocent ben
uitgenodigd.
Momenteel ben ik aan de universiteit
betrokken bij onderzoek op het gebied
van mechatronic system design. Een
leuke uitdaging waar ik aan werk, is
de combinatie van lucht- en magneetlagers, waarmee een gecombineerd
hoog-dynamisch instelbaar lager met
actuatorfunctie wordt verkregen en
veel nauwkeuriger werkende machines kunnen worden ontworpen. Op
het gebied van ontwerpen met luchtlagers was ik bij Philips al actief, dit
onderwerp heeft opnieuw mijn
belangstelling getrokken, nu meer
gericht op hybride lagers en
systeemintegratie. Het woord hybride
duidt op multiphysics, waar naar mijn
mening nog veel uitdagingen liggen.
Denk ook aan disciplines als thermoen hydromechanica.
a.vanbeek@tudelft.nl

zijn TNO’er Rob Kruizinga en Bart
Snijders aangetrokken. Zij bouwen
voort op een interne TNO-cursus en
gaan in op beginselen, design en vervaardiging van optische componenten,
en geven daarbij veel practicum.
Coördinator voor beide Winter
schools is Almie van Asten.
Tevens leven er plannen voor een
Summer school Micro Systems Technology. Dit moet nog nader worden
ingevuld.
almie.vanasten@tno.nl
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Precisietechnologieprijzen
Tijdes de Preciebeurs 2008 in Veldhoven worden weer twee prijzen
uitgereikt die zijn vernoemd naar
leermeesters uit de Nederlandse
precisietechnologie. De tweejaarlijkse
prof.dr.ir. M.P. Koster-prijs wordt
voor de vierde keer uitgereikt aan een
mechatronicus/ontwerper die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt
voor het vakgebied van mechatronica
en precisietechnologie. Het betreft een

oeuvre-prijs, waarbij aspecten als kennisoverdracht, innovativiteit en link
tussen theorie en praktijk centraal
staan. De jaarlijkse Wim van der
Hoek Constructeurs wordt dit jaar
voor de derde keer uitgereikt. Deze
prijs is bestemd voor het beste afstudeerwerk op het gebied van het construeren in de werktuigbouwkunde
aan de drie TU’s.

BrainCenter is een toonaangevende internationaal
opererende onderneming voor innovatieve
product- en productiemiddelenontwikkeling. Een
hoogwaardig kenniscentrum dat met maatwerk zorgt
voor eenwording (en/of aaneenschakeling) van
bedrijfsprocessen. Met ruim 200 medewerkers werken
wij vanuit de vestigingen Eindhoven, Veldhoven,
Drachten en Sittard.
Onze pijlers zijn:

BrainCenter werkt mee aan producten en

. !(&$ "!

industrialisatieprojecten voor uiteenlopende sectoren,
zoals automotive, semiconductors, food, consumer

Machining) en EDM (Electro
Discharge Machining)
.'&(# #
.'$#')&#
.$$(

lifestyle, energy, medical, R&D. We bieden u turnkey
projecten, outsourcing van hoogwaardige kennis en
eigen producten, altijd met hoge toegevoegde waarde.

. '()&#'(# #
.&$'$%("!'(

www.braincenter.nl
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Newport’s
new Optical
Table System
Newport Corporation, a worldwide
leader in laser and photonic solutions
that “make, manage, and measure
light”, has introduced the new SmartTable® OTS™ optical table system.
This latest vibration isolation system,
so Newport claims, combines the performance of the patented SmartTable®
optical table family with a new, innovative isolation platform that features
integrated accessories which maximize comfort and optimize laboratory
space, organization and safety. It is an
ideal solution for a wide range of
applications including laser microscopy, optical trapping and more critical applications. The new OTS™ platform, Newport continues, integrates
Newport’s I-1250 pneumatic isolator
with a new rigid frame design to
deliver an isolation platform with
superior isolation performance and
unmatched accessories. The platform
is field upgradeable with four levels
of table performance and three isolation options.
www.newport.com

Meer mogelijk met FaroArm
FARO Technologies, de leverancier
van draagbare computerondersteunde
meethardware en -software, introduceerde dit najaar uitbreidingen c.q.
verbeteringen van zijn FaroArm productlijnen. Zo wordt de Quantum
FaroArm serie nu aangeboden in lengtes van 1,8 tot 3,7 m, waarmee tot
30% nauwkeuriger gemeten kan worden in vergelijking met de vorige
generatie, de Platinum serie. Dankzij
de extra maatvoeringen, in combinatie

met een nauwkeurigheid tot maximaal
16 micron, is de Quantum FaroArm
geschikt voor inspectie en reverse
engineering van precisiecomponenten
voor de ruimtevaart, automotive
machinebouw en andere industrieën
die hoge eisen stellen aan de nauwkeurigheid van een draagbaar instrument.
www.faro.com

NVPT houdt ALV op Precisiebeurs
Tijdens de Precisiebeurs in Veldhoven
houdt de NVPT op 26 november een
Algemene Ledenvergadering. Belangrijkste aanleiding is de behoefte om de
begroting van de NVPT voor aanvang
van het boekjaar te kunnen vaststel-

len. Voorheen geschiedde dit tijdens
een ALV in het voorjaar van het
lopende boekjaar.
Voorts staan op de agenda de benoeming van nieuwe bestuursleden, de
organisatie van Winter en Summer

schools, precisietechnologie-roadmapping, kennisoverdracht naar het MKB,
en Mikroniek. Uiteraard ontvangen
NVPT-leden een uitnodiging.
info@nvpt.nl

Vooruitgang in elektronenmicroscopie
Ruim 150 gebruikers van elektronenmicroscopen kwamen 8 september jl.
bijeen op de Technische Universiteit
Eindhoven (TU/e). Het symposium

werd georganiseerd door de TU/e, FEI
Company en het Dutch Polymer Institute (DPI). Internationale topsprekers
schetsten in Eindhoven de vooruit-

gang van het vakgebied in de afgelopen jaren, met name wat betreft polymeren en biomaterialen. Joachim
Loos, onderzoeker aan de TU/e en
projectleider bij DPI, licht toe:
“Grootste winstpunt is dat microscopen zó zijn verbeterd dat de elektronenbundel zachte materialen zoals
polymeren of biologische materialen
niet meer meteen kapotschiet. Daardoor kunnen zelfs polymeren en biomaterialen zonder schade worden
bekeken. In traditionele elektronenmicroscopen zouden die al heel snel
kapotgeschoten worden.”
www.tue.nl
www.fei.com
www.polymers.nl

Impressie van het symposium op 8 september in Eindhoven. (Foto: Bart van Overbeeke)
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Tastertrajecten direct in CAD programmeren
Meettasters nemen in de automatisering van het verspaningsproces een
sleutelpositie in. Ze worden gebruikt
om een product mee uit te richten, het
vervolgens tijdens of na de bewerking
te meten en correcties aan de besturing door te geven. De prangende
vraag is alleen: hoe kan zo’n meettaster, waarvoor toch al gauw zes- tot
tienduizend euro op tafel moet worden
gelegd, rendabel worden gemaakt?
Meten en produceren zijn vaak nog
strikt gescheiden activiteiten, waardoor de meettaster niet optimaal wordt
gebruikt.
Renishaw levert nu het programma
Productivity+ Active Editor Pro. Na

het importeren van het CAD-model
van een product kunnen eenvoudig
meetopdrachten worden ingevoerd.
Tevens is het mogelijk een ‘customized’ meetrapport te laten genereren.
Weergave van feitelijk gemeten waarden, tolerantiegrenzen en overschrijdingen biedt een goed uitgangspunt
voor statistische procescontrole
(SPC).
www.renishaw.com
Alle essentiële geometrische kenmerken
van een complex werkstuk kunnen met
behulp van de juiste taster/styluscombinatie worden gemeten op de machine.

Hightech investeert in personeel
Een aantal bedrijven uit het High
Tech Systems Platform (HTSP) start
samen met het Embedded Systems
Institute (ESI) de TOPopleiding. High
potentials met tien tot vijftien jaar
werkervaring worden opgeleid tot
systeemarchitect, waarvoor normaal
gesproken minimaal twintig jaar ervaring vereist is. Begin oktober waren al

>

veertien aanmeldingen binnen vanuit
acht bedrijven, waaronder Océ,
ASML en PANalytical.
De opleiding dient als versneller van
het ontwikkelingsproces tot
systeemarchitect, dat tot nu toe puur
in de praktijk plaatsvond. Een persoonlijke coach uit een ander bedrijf
moet het blikveld van de cursisten

Ruw is
glad genoeg?

De top binnen
bereik?

>

Laat u adviseren over de nauwkeurigste meettechnieken!
< MarSurf PS1
Mobiel ruwheidsmeten
Meten direct aan de
bewerkingsmachine
‘Alles-in-één’ oplossing
Interne dataopslag,
overdracht via USB

+31 (0)79 330 67 00
www.viba.nl
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verruimen. Tijdens de cursus zullen
ze, volgens het concept van ‘Industryas-Classroom’, gezamenlijk werken
aan relevante thema’s. Doelstelling is
dat de cursisten niet alleen inzicht
krijgen in de werkwijzen van de verschillende bedrijven, maar ook verbetervoorstellen doen voor hun eigen
organisatie.

Laat u adviseren over de nauwkeurigste meettechnieken!
Digimar 817 CLM >
Eenvoudige bediening met behulp van
duidelijke iconen
1D en 2D uitvoeringen; meetbereik:
350 – 600 – 1000 mm
Incrementeel meetsysteem; dubbele leeskop
Rechtheid en haaksheid in één meting
Automatische programma’s voor seriemetingen

+31 (0)79 330 67 00
www.viba.nl
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Engineering for a small planet

MECAL aims to stand out. We want to
distinguish ourselves by the quality of our
work and our enthusiastic people. We are
recognised in the Wind Energy and the
Semiconductor Industry for technical
innovations and customer-focused operations.

Corporate focus

Your competitive advantage

We adapted our organisation to stronger
focus on the market requirements.
MECAL transformed into an eagerly learning,
customer-driven company that has received
increasing attention in both the Wind Energy
and the Semiconductor Industry.

Time is of the essence to market leaders. We
have proven to answer complex requirements
in time. Our mechanical engineering solutions
improve your products and production processes,
and allow you to stay ahead of the competition.

www.mecal.eu

Leading in applied engineering

This successful strategy has substantially
increased our customer base, including high
profile clients in Europe, the United States, and
the emerging Far East.

*OUFSOFUXXXNFDBMFVs&NBJMJOGP!NFDBMFVs5FMFQIPOF s'BY 
Wind Energy
Semiconductor Industry

maxon productprogramma

De beste oplossing vraagt
om maatwerk.

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, versterkers, besturingen, maxon ceramic en overige accessoires bieden optimale oplossingen om uw ideeën te verwezenlijken.
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

CERAMIC SOLUTIONS

25 YEARS CERAMIC

CERAMIC

ON THE RIGHT SPOT
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PROGRAMMAOVERZICHT

Innovatieve materialen
Vakbeurs

Laat u inspireren op de Precisiebeurs 2008
Op 26 en 27 november 2008 organiseert het Mikrocentrum
voor de achtste keer de Precisiebeurs. Op deze kennis- en
netwerkbeurs presenteren zich ruim 200 bedrijven uit de
hightech industrie, van fijnmechanica tot micro- en nanotechnologie. Op de Precisiebeurs worden systemen en
oplossingen getoond die het mogelijk maken om steeds
sneller en nauwkeuriger systemen te ontwikkelen en te produceren. Parallel aan de kennis- en netwerkbeurs worden
36 lezingen gepresenteerd door kennisinstituten en gespecialiseerde toeleveranciers.

Bewerken en toepassen van innovatieve
materialen
Op beide dagen wordt in het plenaire lezingenprogramma
aandacht besteed aan het bewerken en toepassen van innovatieve materialen. De alsmaar toenemende eisen die worden gesteld aan nauwkeurigheid, snelheid en optiek vragen
steeds meer om innovatieve oplossingen. Rondom dit
thema wordt een viertal lezingen verzorgd; zie ook het
programma op de navolgende pagina’s.

Technology Hotspot
Het Mikrocentrum organiseert op de Precisiebeurs voor de
tweede keer een zogeheten ‘Technology Hotspot’ in de
Brabantzaal. Universiteiten en onderzoeksinstellingen uit
Nederland, België en Duitsland presenteren zich met hun
onderzoek in precisietechnologie en aanverwante gebieden.
Naast de expositie zijn wetenschappers ook nadrukkelijk
aanwezig in het lezingenprogramma. De Technology
Hotspot is powered by IOP Precisietechnologie.

U kunt tijdens de beurs
een bezoek brengen aan
ruim 200 exposanten uit
de precisiewereld.
Daarnaast is er ook een
MST corner, een
VISION paviljoen,
een PIËZO boulevard en
een Technology Hotspot.
Trefwoorden op deze beurs zijn: optica, precisie-etsen,
fijnmechanica, micro-assemblage, micro-laserbewerking,
micro-verbinden, ultra-precisieverspanen, besturingstechniek, motion control, sensortechnologie, materialen,
precisiebewerkingsmachines en meetmachines.

Datum en tijd
Woensdag 26 en 27 november 2008 van 09.30 tot
17.00 uur.

Locatie
NH Conference Centre Koningshof
Locht 117, 5504 RM Veldhoven (bij Eindhoven)
De Koningshof is goed bereikbaar per auto, met openbaar
vervoer vanaf het station Eindhoven of via het vliegveld
Eindhoven Airport.

Aanmelden vakbeurs & congres
U kunt zich aanmelden voor uw bezoek aan de vakbeurs en
het congres via www.precisiebeurs.nl.
Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging.

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
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133
68

159
84+74
115
129
75
147
160
50
106
65
21
56
131
154
65
117
100
32
12
169
70
65
158
140
73
179
1
26
4
65
125+141
173
8
126
170
16
118
148
82
185
116
93
11
49
196
163
3
178
151
160
28
120
112
33
63
136
48
35
43
158
29
23
162

Nr.5

Branchevereniging
DUTCH PRECISION TECHNOLOGY
NVPT

75
165
21
146
65
125+141
82
116
93
144
55
196
87
90
3
178
180+181
86
101
180+181
121
110
22
198

Fijnmechanica (microngebied)
AEROTECH LTD
APPLIED LASER TECHNOLOGY BV
B&S GROUP BV
BAKKER FIJNMETAAL
BEFORT WETZLAR OHG
BKL ENGINEERING BV
BOTECH BV
BRAINCENTER
CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
CONTROLLED VONK TECHNOLOGIE BV
CVI MELLES GRIOT
DATA VISION
DE ROOY SLIJPCENTRUM BV
DOEKO BV
ECM TECHNOLOGIES BV
ELLIPTEC RESONANT ACTUATOR AG
ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
ERIKS AANDRIJFTECHNIEK BV / ELMEQ
EURO-TECHNIEK-EINDHOVEN BV
HARMONIC DRIVE AG
HEINMADE
HIPRECISION
TER HOEK VONKEROSIE RIJSSEN BV
ILT INDUSTRIËLE LASER TOEPASSINGEN BV
IMOTEC BV
IMS BV
KMWE PRECISION SYSTEMS & PRECISION
COMPONENTS
KUIPER MEDISCHE INSTRUMENTEN BV
KUSTERS METAALBEWERKING OSS BV
LAPROCON
LASER 2000 BENELUX CV
LASERTEC BV
LEMO CONNECTORS NEDERLAND BV
LEUVEN AIR BEARINGS
LM SYSTEMS BV
MASÉVON TECHNOLOGY BV
MECAL APPLIED MECHANICS BV
MEVI BV FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE
MICOS GmbH
MI-PARTNERS BV
MOLENAAR OPTICS VOF
NEDINSCO BV
NIJDRA SPECIAL PRODUCTS BV
NORMA GROEP BV
NOVA-ASTRON
OPTIWA BV
PARTNER NETWORK GROUP
PENTRI BV
PULLES & HANIQUE BV
Q-SYS BV
ROFIN-BAASEL BENELUX BV
ROMÉDES ENGINEERING BV
SCHAEFFLER NEDERLAND BV
SCHUT PRECISIONPARTS BV
SIMAC MASIC & TSS BV
SKF NEDERLAND
SMS STAMP TOOL TECHNOLOGIES BV
SYSTENCE
TEGEMA GROUP
TRIOS PRECISION ENGINEERING
VACUTECH / VACUTECH ASSEMBLY
VISION DYNAMICS GROUP
WILTING COMPONENTS BV / WILTING MODULES BV

2008

72
115
129
50
106
40
56
146
133
65
100
32
80
142
70
65
143
140
53
73
65
8
185
171
66
185
15
116
196
178
54
120
112
33
63
136
35
43
158
23
162

44

Fotonica
BEFORT WETZLAR OHG
BFi OPTiLAS BV
CVI MELLES GRIOT
DEMCON
LAPROCON
LASER 2000 BENELUX CV
MICOS GmbH
MOLENAAR OPTICS VOF
NEDINSCO BV
NEWPORT SPECTRA PHYSICS GmbH
NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION LAB
NOVA-ASTRON
OCEAN OPTICS
OLYMPUS NEDERLAND BV
PARTNER NETWORK GROUP
PENTRI BV
POLYTEC GMBH
PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV
SUMIPRO SUBMICRON LATHING BV
SUSS MICROTEC TESTSYSTEMS GMBH
TE LINTELO SYSTEMS BV
TECHNOBIS OPTRONICS BV
VEECO INSTRUMENTS
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Innovatie-ondersteuning
AEMICS BV
B&S GROUP BV
BAKKER FIJNMETAAL
BRAINCENTER
CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
COMSOL BV
DATA VISION
DEMCON
DUTCH PRECISION TECHNOLOGY
ECM TECHNOLOGIES BV
ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
ERIKS AANDRIJFTECHNIEK BV / ELMEQ
ESI GROUP
ETCHFORM BV
HEINMADE
HIPRECISION
IBS PRECISION ENGINEERING
ILT INDUSTRIËLE LASER TOEPASSINGEN BV
IMIX VISION SUPPORT SYSTEMS
IMOTEC BV
LAPROCON
LEMO CONNECTORS NEDERLAND BV
MAGNETIC INNOVATIONS BV
MAXON MOTOR BENELUX BV
MIKROCENTRUM
MI-PARTNERS BV
MIYACHI EUROPE BV
MOLENAAR OPTICS VOF
NOVA-ASTRON
PENTRI BV
PHAER COMPUTER VISION CONSULTANTS &
COMPONENTS
ROMÉDES ENGINEERING BV
SCHAEFFLER NEDERLAND BV
SCHUT PRECISIONPARTS BV
SIMAC MASIC & TSS BV
SKF NEDERLAND
SYSTENCE
TEGEMA GROUP
TRIOS PRECISION ENGINEERING
VISION DYNAMICS GROUP
WILTING COMPONENTS BV / WILTING MODULES BV
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165
56
100
92
65
185
81
81
55
85
87
3
180+181
10
22
198
161

84+74
104
160
114
32
143
145
125+141
173
126
170
171
82
139
168
185
116
144
99
160
5
112
31
136
96
89
111

Kalibratie
BFi OPTiLAS BV
DATA VISION
ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
FETERIS COMPONENTS BV
LAPROCON
MI-PARTNERS BV
MURAAD BV
MYTRI BV
NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION LAB
NMI VAN SWINDEN LABORATORIUM
OCEAN OPTICS
PARTNER NETWORK GROUP
POLYTEC GMBH
STEEN METROLOGY SYSTEMS
VEECO INSTRUMENTS
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
WENZEL-WKP BV
Lineairgeleidingen
APPLIED LASER TECHNOLOGY BV
BOSCH REXROTH ELECTRIC DRIVES AND
CONTROLS BV
BOTECH BV
CONWAY NEDERLAND BV
ERIKS AANDRIJFTECHNIEK BV / ELMEQ
IBS PRECISION ENGINEERING
IKO NIPPON THOMPSON EUROPE BV
LASER 2000 BENELUX CV
LASERTEC BV
LEUVEN AIR BEARINGS
LM SYSTEMS BV
MAXON MOTOR BENELUX BV
MICOS GmbH
MIFA ALUMINIUM BV
MIJNSBERGEN BV
MI-PARTNERS BV
MOLENAAR OPTICS VOF
NEWPORT SPECTRA PHYSICS GmbH
PM-BEARINGS BV
Q-SYS BV
ROTERO HOLLAND BV
SCHAEFFLER NEDERLAND BV
SCHNEEBERGER GMBH
SKF NEDERLAND
SMC PNEUMATICS BV
STAMHUIS LINEAIRTECHNIEK BV
VHE INDUSTRIAL AUTOMATION BV

123
137
173
83
171
151
136
23

Materialen (composieten, keramiek, glas)
BOTECH BV
CERATEC TECHNICAL CERAMICS BV
CVI MELLES GRIOT
DATA VISION
ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
FONTYS HOGESCHOLEN ENGINEERING /
KENNISCENTRUM MECHATRONICA
FORMATEC TECHNICAL CERAMICS BV
FRIATEC TECHNISCH KERAMIEK
LASERTEC BV
LOUWERS GLASS AND CERAMIC TECHNOLOGIES
MAXON MOTOR BENELUX BV
PULLES & HANIQUE BV
SKF NEDERLAND
VISION DYNAMICS GROUP

39
128
165
147

Meetmachines en meetapparaten
AIR-PARTS BV
ALL MEPP BV
BFi OPTiLAS BV
BKL ENGINEERING BV

160
150
21
56
100
192

160
50
149
106
56
146
17
92
52
143
53
73
2
34
65
8
126
139
185
116
81
81
55
45
87
90
3
180+181
160
19
61
63
136
107
10
180+181
35
60
52
22
38
161

102
114
56
146
70
73
179
1
65
8
126
185
116
11
49
3
178
160
120
31
29
23
162

45

BOTECH BV
BRAINCENTER
CARL ZEISS BV
CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
DATA VISION
DEMCON
FARO BENELUX BV
FETERIS COMPONENTS BV
HEXAGON METROLOGY GmbH
IBS PRECISION ENGINEERING
IMIX VISION SUPPORT SYSTEMS
IMOTEC BV
INSCOPE BV
KISTLER BV
LAPROCON
LEMO CONNECTORS NEDERLAND BV
LEUVEN AIR BEARINGS
MIFA ALUMINIUM BV
MI-PARTNERS BV
MOLENAAR OPTICS VOF
MURAAD BV
MYTRI BV
NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION LAB
NUMERIK JENA GMBH
OCEAN OPTICS
OLYMPUS NEDERLAND BV
PARTNER NETWORK GROUP
POLYTEC GMBH
Q-SYS BV
SCHUT GEOMETRISCHE MEETTECHNIEK BV
SEDECO VISION COMPONENTS BV
SIMAC MASIC & TSS BV
SKF NEDERLAND
SOMATECH 3DT
STEEN METROLOGY SYSTEMS
SUSS MICROTEC TESTSYSTEMS GMBH
SYSTENCE
T&M SYSTEMS BV
TESA BENELUX
VEECO INSTRUMENTS
VIBA NV
WENZEL-WKP BV
Micro-assemblage
ANTERYON BV
CONWAY NEDERLAND BV
DATA VISION
DEMCON
HEINMADE
IMOTEC BV
IMS BV
KMWE PRECISION SYSTEMS & PRECISION
COMPONENTS
LAPROCON
LEMO CONNECTORS NEDERLAND BV
LEUVEN AIR BEARINGS
MI-PARTNERS BV
MOLENAAR OPTICS VOF
NIJDRA SPECIAL PRODUCTS BV
NORMA GROEP BV
PARTNER NETWORK GROUP
PENTRI BV
Q-SYS BV
ROMÉDES ENGINEERING BV
SCHNEEBERGER GMBH
VACUTECH / VACUTECH ASSEMBLY
VISION DYNAMICS GROUP
WILTING COMPONENTS BV / WILTING MODULES BV

Nr.5

2008
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72
56
8
3
160

165
50
100
98
140
179
65
125+141
173
15
3
178
160
28
78
164

165
27
140
179
65
15
28
164

72
159
128
84+74
104
50
106
114
21
146
32
46
92
192
94
169
70
143
73
1
125+141
8
126
171
82
139
168
42
185
116
47
144

Nr.5

Micro-elektronica
AEMICS BV
DATA VISION
LEMO CONNECTORS NEDERLAND BV
PARTNER NETWORK GROUP
Q-SYS BV

55
49
57+58
3
160
135
5
112
31
63
96
35
172
43
111
23

Microlaserbewerking
BFi OPTiLAS BV
BRAINCENTER
ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
HOSITRAD VACUUM TECHNOLOGY
ILT INDUSTRIËLE LASER TOEPASSINGEN BV
IMS BV
LAPROCON
LASER 2000 BENELUX CV
LASERTEC BV
MIYACHI EUROPE BV
PARTNER NETWORK GROUP
PENTRI BV
Q-SYS BV
ROFIN-BAASEL BENELUX BV
TROTEC LASER BV
TRUMPF NEDERLAND BV

102
169
70
143
140
179
125+141
83
171
178
180+181
160
180+181
43
22
198

Microverbinden
BFi OPTiLAS BV
BOA NEDERLAND BV
ILT INDUSTRIËLE LASER TOEPASSINGEN BV
IMS BV
LAPROCON
MIYACHI EUROPE BV
ROFIN-BAASEL BENELUX BV
TRUMPF NEDERLAND BV
Motion control
AEMICS BV
AEROTECH LTD
ALL MEPP BV
APPLIED LASER TECHNOLOGY BV
BOSCH REXROTH ELECTRIC DRIVES AND
CONTROLS BV
BRAINCENTER
CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
CONWAY NEDERLAND BV
CVI MELLES GRIOT
DEMCON
ERIKS AANDRIJFTECHNIEK BV / ELMEQ
ETEL BV
FETERIS COMPONENTS BV
FONTYS HOGESCHOLEN ENGINEERING /
KENNISCENTRUM MECHATRONICA
GRONEMAN BV
HARMONIC DRIVE AG
HEINMADE
IBS PRECISION ENGINEERING
IMOTEC BV
KMWE PRECISION SYSTEMS & PRECISION
COMPONENTS
LASER 2000 BENELUX CV
LEMO CONNECTORS NEDERLAND BV
LEUVEN AIR BEARINGS
MAXON MOTOR BENELUX BV
MICOS GmbH
MIFA ALUMINIUM BV
MIJNSBERGEN BV
MINIMOTOR BENELUX
MI-PARTNERS BV
MOLENAAR OPTICS VOF
NATIONAL INSTRUMENTS
NEWPORT SPECTRA PHYSICS GmbH

2008

50
192
191
65
184
65
66
55
54
112
33
136
23
161

165
56
65
142
65
125+141
173
139
81
28
136
60
78
164
22
23

46

NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION LAB
NORMA GROEP BV
OMRON ELECTRONICS BV
PARTNER NETWORK GROUP
Q-SYS BV
RELIANCE PRECISION MECHATRONICS LLP
ROTERO HOLLAND BV
SCHAEFFLER NEDERLAND BV
SCHNEEBERGER GMBH
SIMAC MASIC & TSS BV
SMC PNEUMATICS BV
SYSTENCE
TECHNOBIS MECHATRONICS BV
TEGEMA GROUP
VHE INDUSTRIAL AUTOMATION BV
VISION DYNAMICS GROUP
MST (microsysteemtechnologie)
ANTERYON BV
HARMONIC DRIVE AG
HEINMADE
IBS PRECISION ENGINEERING
ILT INDUSTRIËLE LASER TOEPASSINGEN BV
IMS BV
LASER 2000 BENELUX CV
LOUWERS GLASS AND CERAMIC TECHNOLOGIES
MAXON MOTOR BENELUX BV
PENTRI BV
POLYTEC GMBH
Q-SYS BV
SUSS MICROTEC TESTSYSTEMS GMBH
TEGEMA GROUP
VEECO INSTRUMENTS
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Opleidingen
BRAINCENTER
FONTYS HOGESCHOLEN ENGINEERING /
KENNISCENTRUM MECHATRONICA
HAAGSE HOGESCHOOL
HIPRECISION
KENTEQ / INDUTEQ
LAPROCON
MIKROCENTRUM
NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION LAB
PHAER COMPUTER VISION CONSULTANTS &
COMPONENTS
SCHAEFFLER NEDERLAND BV
SCHUT PRECISIONPARTS BV
SKF NEDERLAND
VISION DYNAMICS GROUP
WENZEL-WKP BV
Oppervlaktebehandeling
BFi OPTiLAS BV
DATA VISION
ECM TECHNOLOGIES BV
ETCHFORM BV
LAPROCON
LASER 2000 BENELUX CV
LASERTEC BV
MIFA ALUMINIUM BV
MYTRI BV
ROFIN-BAASEL BENELUX BV
SKF NEDERLAND
T&M SYSTEMS BV
TROTEC LASER BV
TRUMPF NEDERLAND BV
VEECO INSTRUMENTS
VISION DYNAMICS GROUP
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102
84+74
75
165
21
56
146
12
2
65
125+141
8
82
116
93
144
55
11
196
87
90
3
54
180+181
86
151
10
101
60
172
110
22
111
198

72
84+74
104
146
74a
117
94
70
65
73
34
125+141
8
82
168
42
185
116
144
160
180+181
22

Optica
ANTERYON BV
APPLIED LASER TECHNOLOGY BV
BEFORT WETZLAR OHG
BFi OPTiLAS BV
CVI MELLES GRIOT
DATA VISION
DEMCON
EURO-TECHNIEK-EINDHOVEN BV
INSCOPE BV
LAPROCON
LASER 2000 BENELUX CV
LEMO CONNECTORS NEDERLAND BV
MICOS GmbH
MOLENAAR OPTICS VOF
NEDINSCO BV
NEWPORT SPECTRA PHYSICS GmbH
NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION LAB
NIJDRA SPECIAL PRODUCTS BV
NOVA-ASTRON
OCEAN OPTICS
OLYMPUS NEDERLAND BV
PARTNER NETWORK GROUP
PHAER COMPUTER VISION CONSULTANTS &
COMPONENTS
POLYTEC GMBH
PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV
PULLES & HANIQUE BV
STEEN METROLOGY SYSTEMS
SUMIPRO SUBMICRON LATHING BV
T&M SYSTEMS BV
TECHNOBIS MECHATRONICS BV
TECHNOBIS OPTRONICS BV
VEECO INSTRUMENTS
VHE INDUSTRIAL AUTOMATION BV
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

154
100
12
26
4
65
173
3
33
101
35

128
165
50
56
65
152
65
125+141
8
148
139
185
11
3
160
28
33
13
35
78
164
111

Piëzotechnologie
AEMICS BV
APPLIED LASER TECHNOLOGY BV
BOSCH REXROTH ELECTRIC DRIVES AND
CONTROLS BV
DEMCON
D-SWITCH BV
ELLIPTEC RESONANT ACTUATOR AG
GRONEMAN BV
HEINMADE
HIPRECISION
IMOTEC BV
KISTLER BV
LASER 2000 BENELUX CV
LEMO CONNECTORS NEDERLAND BV
MICOS GmbH
MIJNSBERGEN BV
MINIMOTOR BENELUX
MI-PARTNERS BV
MOLENAAR OPTICS VOF
NEWPORT SPECTRA PHYSICS GmbH
Q-SYS BV
SUSS MICROTEC TESTSYSTEMS GmbH
VEECO INSTRUMENTS

115
65
134

Precisiegereedschappen (diamant)
B&S GROUP BV
CONTROLLED VONK TECHNOLOGIE BV
SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV

129
95
56

Precisiekunststofbewerking
BAKKER FIJNMETAAL
BLW KUNSTSTOFFEN BV
DATA VISION

Precisiebewerkingsmachines
ALL MEPP BV
BFi OPTiLAS BV
BRAINCENTER
DATA VISION
ECM TECHNOLOGIES BV
HEMBRUG BV
LAPROCON
LASER 2000 BENELUX CV
LEMO CONNECTORS NEDERLAND BV
MEVI BV FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE
MIFA ALUMINIUM BV
MI-PARTNERS BV
NIJDRA SPECIAL PRODUCTS BV
PARTNER NETWORK GROUP
Q-SYS BV
ROFIN-BAASEL BENELUX BV
SCHUT PRECISIONPARTS BV
SGM MACHINE TECHNOLOGY BV
SYSTENCE
TROTEC LASER BV
TRUMPF NEDERLAND BV
VHE INDUSTRIAL AUTOMATION BV

102
65
142
65
173
160
22

Precisie-etsen
ANTERYON BV
ECM TECHNOLOGIES BV
ETCHFORM BV
LAPROCON
LASERTEC BV
Q-SYS BV
VEECO INSTRUMENTS

56
65
185
109
160

Precisieverpakkingen
DATA VISION
LAPROCON
MI-PARTNERS BV
PROKONPACK NEDERLAND BV
Q-SYS BV

39
165
56
146
92
192
70
65
143
73
34
65
8
139
185
55
45
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DOEKO BV
ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
EURO-TECHNIEK-EINDHOVEN BV
KUIPER MEDISCHE INSTRUMENTEN BV
KUSTERS METAALBEWERKING OSS BV
LAPROCON
LASERTEC BV
PARTNER NETWORK GROUP
SCHUT PRECISIONPARTS BV
SUMIPRO SUBMICRON LATHING BV
SYSTENCE

Sensortechnologie
AIR-PARTS BV
BFi OPTiLAS BV
DATA VISION
DEMCON
FETERIS COMPONENTS BV
FONTYS HOGESCHOLEN ENGINEERING /
KENNISCENTRUM MECHATRONICA
HEINMADE
HIPRECISION
IBS PRECISION ENGINEERING
IMOTEC BV
KISTLER BV
LAPROCON
LEMO CONNECTORS NEDERLAND BV
MIFA ALUMINIUM BV
MI-PARTNERS BV
NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION LAB
NUMERIK JENA GMBH
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87
57+58
3
86
61
138
136
96
180+181
52
23
198

OCEAN OPTICS
OMRON ELECTRONICS BV
PARTNER NETWORK GROUP
PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV
SEDECO VISION COMPONENTS BV
SENTECH SENSOR TECHNOLOGY BV
SKF NEDERLAND
SMC PNEUMATICS BV
SUSS MICROTEC TESTSYSTEMS GMBH
TESA BENELUX
VISION DYNAMICS GROUP
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

50
40
56
146
100
80
17
92
73
65
125+141
185
47
55
3
63
136
52

Software, technisch wetenschappelijk
BRAINCENTER
COMSOL BV
DATA VISION
DEMCON
ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND
ESI GROUP
FARO BENELUX BV
FETERIS COMPONENTS BV
IMOTEC BV
LAPROCON
LASER 2000 BENELUX CV
MAGNETIC INNOVATIONS BV
NATIONAL INSTRUMENTS
NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION LAB
PARTNER NETWORK GROUP
SIMAC MASIC & TSS BV
SKF NEDERLAND
TESA BENELUX

67
68
124

165
50
149
106
21
56
146
64
192
108
179
62
116
81
47
93
55
57+58
3
54
28
19
61
63
10
180+181
35
60
52
161

Visiontoepassingen
BFi OPTiLAS BV
BRAINCENTER
CARL ZEISS BV
CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
CVI MELLES GRIOT
DATA VISION
DEMCON
DVC MACHINEVISION BV
FONTYS HOGESCHOLEN ENGINEERING /
KENNISCENTRUM MECHATRONICA
IMAGO GROUP BENELUX
IMS BV
IRIS VISION BV
MOLENAAR OPTICS VOF
MURAAD BV
NATIONAL INSTRUMENTS
NEDINSCO BV
NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION LAB
OMRON ELECTRONICS BV
PARTNER NETWORK GROUP
PHAER COMPUTER VISION CONSULTANTS &
COMPONENTS
ROFIN-BAASEL BENELUX BV
SCHUT GEOMETRISCHE MEETTECHNIEK BV
SEDECO VISION COMPONENTS BV
SIMAC MASIC & TSS BV
STEEN METROLOGY SYSTEMS
SUSS MICROTEC TESTSYSTEMS GMBH
SYSTENCE
T&M SYSTEMS BV
TESA BENELUX
WENZEL-WKP BV

Vakbladen
BITS&CHIPS - MECHATRONICA MAGAZINE
NVPT – Mikroniek
VAKBLAD MACHINEBOUW

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
breakthroughs to be
made, you can count on
us to be at the forefront.

molenaar op
tics

industrial laser
systems, meas
uring instrument
s,

optical comp
onents

Postbus 2, 370
0 AA Zeist
Gerolaan 63a
, 3707 SH Zei
st
Tel.: 030-69 51
038
Fax: 030-69 61
348
E-mail: info@m
olenaar-optic
s.nl
Internet: www.m
olenaar-optic
s.nl

OPTICS | OPTICAL COATINGS | OPTO-MECHANICS | MOTOR STAGES | CUSTOM COMPONENTS
© 2008 OptoSigma, Inc. All rights reserved. OptoSigma and the OptoSigma logo are trademarks used under license
by OptoSigma, Inc. All other trademarks are the property of their respective companies.
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Precies in prestatie
Maatwerk voor metalen
precisie onderdelen
Fotochemisch en elektochemisch etsen
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Pre-configured and
engineered motion systems

Aerotech
is a world leader
in innovative precision
motion control systems for all
areas of industry and research.
Our product lines include patented and award winning direct-drive linear and rotary
nano-positioners; airbearings; linear motor gantry systems, linear motor stages and systems, multi-axis
motion controllers and drives. Aerotech also specialises in cleanroom and vacuum systems. Our ability to
customise automation solutions specifically designed for our customer's applications is unmatched.
Aerotech Ltd - Jupiter House - Calleva Park - Aldermaston - Berkshire RG7 8NN - UK
Tel: +44 (0)118 940 9400 - Fax: +44 (0)118 940 9401- Email: sales@aerotech.co.uk

Dedicated to the Science of Motion

www..co.uk

WE MAKE TOMORROW’S
PRODUCTION POSSIBLE

en medische industrie.

Met IMS ontvangt u de perfecte oplossing voor:
- Turn-key productiesystemen
- Micro-assemblage en testen
- Modulaire productiesystemen: volledig en semi-automatisch
- Integratie van productieprocessen en -technologie

BEZOEK ONS OP
DE PRECISIEBEURS STAND 179

WWW.IMS-NL.COM

MICRO

aan klanten in de fijnmechanische, elektronische

A S S E M B LY

IMS levert wereldwijd productie-oplossingen
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3T BV
Partner voor ontwikkeling en levering
van elektronica & embedded systems
3T is een complete en toonaangevende ontwikkelaar van elektronica,
embedded software en embedded

167
systems. Met een veelzijdig team van
circa 45 medewerkers zijn wij een
van de grootste aanbieders in
Nederland. 3T heeft vestigingen in
Enschede en Best.
3T BV
Institutenweg 6,
7521 PK ENSCHEDE
Contactpersoon:
de heer Frits Markerink
t 053-4336633; f 053-4336869
fj.markerink@3t.nl
www.3t.eu

AEROTECH LTD

159

AEMICS BV

72

AEMICS is actief in de ontwikkeling
en productie van geavanceerde elektronische systemen. AEMICS ontwikkelt en produceert op klantspecificatie. Daarnaast voert ze ook
onderzoeksprojecten uit voor klanten. Voor de ontwikkeling van de
elektronische systemen gebruikt
AEMICS de nieuwste technologieën.
Dit gaat zover als het zelf ontwerpen
van ASIC’s (Aplication Specific Integrated Circuits).
Op kleine schaal heeft AEMICS een
eigen produktie voor de assemblage
van printpanelen en eindassemblage
van kleine systemen. Overige produktie wordt samen met partners uitgevoerd.
Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld
medische röntgensystemen, medische
ultrasoonsystemen, motion control
systemen en industriële meetapparatuur.
Omdat AEMICS zich onderscheid met
hoogstaande kennis, is AEMICS altijd
bezig zich zelf verder te ontwikkelen.
AEMICS BV
Postbus 960, 7550 AZ HENGELO
Contactpersoon: de heer M. Boer
t 074-2566615; f 074-2566634
m.a.boer@aemics.nl
www.aemics.nl

Aerotech delivers the essential micro
and nano positioning performance for
demanding precision engineering
applications across all areas of manufacture and research.
The comprehensive range includes
technically superior linear and rotary
positioning stages and advanced
motion controls that are individually
supplied or interconnected to form
high performance sub assemblies or
completely custom engineered systems.
With over 100,000 positioning axes
installed world-wide, Aerotech provides low cost of ownership solutions
for challenging motion control in

semiconductor, flat panel, medical
device, life science, laser processing,
electronics manufacture & test,
photonics, solar panel, automotive,
military/aerospace, and many other
markets requiring high precision,
high performance motion control
solutions.
AEROTECH LTD
Jupiter House, Cavella Park,
RG7 8NN ALDERMASTON
BERKSHIRE, UK
Contactpersoon: Mr. N. Johnson
t 0044-1189409404
njohnson@aerotech.com
www.aerotech.com
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AIRCONET BV

113

Verhuur, verkoop & onderhoud
van industriële proceskoeling en
persluchtsystemen
AIRCONET BV
Postbus 315, 2740
AH WADDINXVEEN
Contactpersoon:
de heer R.C.A. Schiphorst
t 0182-633009; f 0182-633207
webmaster@airconet.nl
www.airconet.nl

AIR-PARTS BV
Air-Parts B.V. is een handelsonderneming voor hoogwaardige producten
op het gebied van:
r Data-, beeld-, en spraakoverdracht
r Hoog-, midden- en laagspanning
r Monitoring
r Militaire toepassingen en projecten
Met analyse en advies als centraal element geeft Air-Parts B.V. het begrip
“value added reseller” daadwerkelijk
inhoud.

39
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
www.air-parts.com

Op gebied van Monitoring presenteert Air-Parts B.V. het uitgebreide
gamma voor precisie afstandsmetingen van onze Amerikaanse leverancier KAMAN Instrumentation.
Een overzicht van de meetsystemen:
Meetsensoren
r Nauwkeurige meetsensoren voor
afstandsmeting, diktemeting, uitlijning, statische en dynamische verplaatsingen en positionering.
r Meetrange 0,5 mm tot 60 mm
r Resolutie van 0,1 micrometer tot
6 micrometer

ALL MEPP BV
All Mechatronical Engineering
Projects & Prototyping
All MEPP is een engineeringbureau
waarin fijnmechanische werktuigbouwkunde, Electro (nica), software
en fabricage optimaal gecombineerd
worden.
Wij ontwikkelen en fabriceren high
tech systemen, speciaalmachines en
tooling t.b.v. de meest uiteenlopende
industriële toepassingen.
Op onze stand laten wij een drietal
producten zien:
r Een nieuw concept XY positioneersysteem waarbij d.m.v. 2 vast opgestelde motoren gepositioneerd
wordt.
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r Demotool waarbij d.m.v. lucht dikte
van bv. Silicium wafers gemeten kan
worden. Naast diktemeting kan ook
de diepte en diameter van gaten
gemeten worden.
r Een nieuwe ontwikkeling van een
transportsysteem voor stortgoed,
d.m.v. een lineaire motor.

52

ALL MEPP BV
Avignonlaan 23,
5627 GA EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer P. van Vught
t 040-2488505; f 040-2568001
p.v.vught@allmepp.nl
www.allmepp.nl

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

102
Anteryon’s specialisme is het creëren
van oplossingen door gebruik te
maken van precisie glasbewerkingstechnieken voor producten ten
behoeve van industriële, beeld, telecommunicatie en microsysteem technieken. Anteryon is een high-tech

onderneming met als kernwaardes,
innovatie, precisie, creativiteit en
klantgerichtheid, zowel in product als
proces.
Binnen Anteryon zijn drie productgroepen 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 H. v/d Laar /
de heer Ruud Tromp
t 040-2561501; f 040-2561503
info@anteryon.com
www.anteryon.com

APPLICATIECENTRUM PRODUCTIETECHNOLOGIE
Het ApplicatieCentrum Productietechnologie, kortweg aangeduid als
ACP, geldt als de nationale vraagbaak
voor productietechnologie. ACP weet
voor vragen over meer dan 300
mogelijke bewerkingen de weg te vinden in het kennislabyrint. Daarvoor is
de ACP Kenniskaart ® ontwikkeld
met daarop voor alle kennisgebieden

de kenmerken van de bronnen die
kennis in huis hebben. Het ACP kan
op deze manier maatwerk leveren
aan ondernemers die praktische problemen hebben bij het productieproces of die op zoek zijn naar nieuwe
productiemethoden.
ACP vergoedt 40% van de kosten van
het inschakelen van kennis over maximaal € 8000.

APPLIED LASER TECHNOLOGY BV
Applied Laser Technology levert
lasers, (fiber)-optica, produkten voor
nano-positionering en fijnmechanische
componenten van uitsluitend A-merken voor industrie, wetenschap en
research. Wij onderscheiden ons
door een persoonlijke werkwijze,
ondersteund door kennis, service en
nazorg. Op onze twee stands vindt u
kant-en klare (nano-) positioneeroplossingen en trillingsisolatie (Kempen-

156
APPLICATIECENTRUM
PRODUCTIETECHNOLOGIE
De Rondom 1,
5612 AP EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer F.B. Kramer
t 040-2650580; f 040-2650581
info@acp4mkb.nl
www.acp4mkb.nl

84 + 74

hal) maar ook losse piëzo-elementen
(Piëzo-Boulevard) die geïntegreerd
kunnen worden in uw toepassing.
Omdat wij altijd al graag onder het
genot van een “kopje koffie” uw
toepassing bespreken, wordt nu door
“Dutch Barista Champion 2008”
Sander Schat op onze stand voor een
ongeëvenaard super-vers kopje
espresso of capucchino gezorgd.
U bent van harte welkom!
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APPLIED LASER
TECHNOLOGY BV
De Dintel 2, 5684 PS BEST
Contactpersoon:
de heer Erik Keune
t 0499-375375; f 0499-375373
info@alt.nl
www.alt.nl
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BAKKER FIJNMETAAL
Bakker Fijnmetaal, gevestigd op het
Industrieterrein Ekkersrijt in Son,
levert precisieonderdelen in metaal
en kunststof voor de medische, optische en militaire markt. Bakker Fijnmetaal beschikt over een speciale
stofarme ruimte voor het assembleren van samenstellingen waar men,
indien gewenst, gebruik kan maken
van een clean-room faciliteit.
Verder is Bakker Fijnmetaal uitgerust
met de meest moderne draai- en
freesmachines waaronder een Okuma
LT-200 MY met 8 assen en een doorlaat van 52mm en een Hermle C 30
UP 5-assig bewerkingscentrum met
palletwisselaar. Uiteraard beschikt
Bakker Fijnmetaal over het ISO
9001:2000 certificaat en is in 2005 de
Lloyd’s Quality Award uitgereikt.

129
BAKKER FIJNMETAAL
Ekkersrijt 1310,
5692 AH SON
Contactpersoon:
de heer ing. Rien Elling
t 0499-473416; f 0499-477229
info@bakkerfm.nl
www.bakkerfm.nl

VAN DEN BERG KUNSTSTOFBEWERKING BV
Vd Berg Kunststofbewerking is gespecialiseerd in het bewerken van kunststof op klantspecificatie. Erg belangrijk
hierbij is dat we al in een vroegtijdig
stadium met onze klanten meedenken
en dat we verder willen gaan dan
anderen in onze service. Voor prototyping, of kleine tot middelgrote
productseries, bent u bij ons aan het
juiste adres.
Dankzij een combinatie van jarenlange
ervaring, know-how en een uniek,
geavanceerd machinepark
is vd Berg Kunststofbewerking inmiddels uitgegroeid tot één van de
grootste spelers in de
markt.
Dus heeft u een vraag op
het gebied van kunststofbewerking, kom langs op
onze stand (nr. 122), of
neem contact op met
een van onze medewerkers.

122

VAN DEN BERG
KUNSTSTOFBEWERKING BV
Postbus 1671,
5602 BR EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer E.M.B.T. Claassen
t 040-2670101; f 040-2670202
info@vdberg-kunststof.nl
www.vdberg-kunststof.nl

BEFORT WETZLAR
OHG

DESIGN, SYSTEMS, COATINGS,
PRECISION OPTICS
Know-How in Optics and Mechanics
Befort Wetzlar is a leading supplier of
precision optical products for special
applications.
We design and manufacture optomechanical components for your
innovative products.
Our philosophy «Optics with System
– Systems with Optics» is encountered in a large number of products. In
our company we endeavour to manufacture all high-quality products as a
complete module. High-quality optics
are extremely delicate and each path
too many has an influence on the
quality. Therefore we have everything. From single lenses through to
final assembly of complex systems we
offer you sample development, just as
reliable serial production. Moreover
as a service provider we coat optical
substrates for many international
optics users.
BEFORT WETZLAR OHG
Braunfelser Str. 26-30,
D 35578 WETZLAR
Contactpersoon:
Mr. Henner Befort-Riedl
t 0049-6441-92410;
f 0049-6441-924133
hbr@befort-optic.com
www.befort-optic.com

BEFORT WETZLAR
customer speciﬁc
optic-mechanical solutions

)(() DESIGN
)(() SYSTEMS
)(() COATINGS
)(() PRECISION OPTICS
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BFI OPTILAS BV
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 fiberlaser laten zien. Wij kunnen voor u
op onze stand met een fiberlaser met
scanner systeem en passende software een aardig aandenken graveren.
Voor het monitoren van lasers en
andere lichtbronnen levert BFi 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 samenstelling als
in dikte.

165
BFI OPTILAS BV
Postbus 222,
2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN
Contactpersoon:
de heer Anton Schotel
t 0172-446060; f 0172-443414
e-o.nl@bfioptilas.com
www.bfioptilas.nl

BKL ENGINEERING BV
BKL Engineering, 40 medewerkers,
ontwikkelt en fabriceert speciaalmachines.
Hieronder worden ook klantspecifieke productiehulpmiddelen (tooling)
verstaan.
Tooling wordt door OEM-ers
gebruikt voor het assembleren van
hun eigen complexe systemen, en om
deze systemen bij haar klanten te
installeren; incl. service werkzaamheden bij deze klanten. De OEM-er
kan zich richten op haar kernactiviteit
door het hele traject van tooling (van
ontwikkelen t/m het onderhoud) uit
te besteden.
BKL heeft een unieke positie in de
markt op het gebied van tooling,
omdat zij alle disciplines aanbiedt:
ontwikkelen, fabriceren, onderhouden
en daar waar het hijs- en hefmiddelen
betreft ook het keuren/inspecteren.
Het keuren wordt uitgevoerd volgens
de inspectienorm 17020, waarvoor
BKL onder toezicht staat van de Raad
voor Accreditatie.

147
Tenslotte: BKL wordt vaak de
beheerder van het Technisch
Constructie Dossier; daarmee de CE
verantwoordelijke van het tool.
BKL ENGINEERING BV
Duivendijk 7, 5672 AD NUENEN
Contactpersoon:
de heer Albert van Bakel
t 040-2951444; f 040-2951440
info@bkl.nl
www.bkl.nl

BITS&CHIPS MECHATRONICA
MAGAZINE

67

Techwatch bv is een jong, dynamisch
en groeiend bedrijf. Techwatch startte in 1999 met de uitgave van de
zwart-witnieuwsbrief Bits&Chips.
Dit blad is intussen een toonaangevend nieuws- en opiniemagazine
voor de hightechindustrie in België en
Nederland. Lezers zijn actief in de
ontwikkeling en het vermarkten van
informatiesystemen, apparaten,
machines, instrumenten en technische
automatiseringsprocessen. De redactie is onafhankelijk, de werkwijze is
journalistiek. We zijn sterk gefocust
op nieuws en schrijven voor ontwikkelaars, leidinggevende technici en
het hogere management. Bits&Chips
verschijnt twintig keer per jaar,
Mechatronica Magazine maandelijks.
TECHWATCH BV
Snelliusstraat 6,
6533 NV NIJMEGEN
Contactpersoon:
mevrouw Paula Jansen
t 024-3503532; f 024-3503533
info@techwatch.nl
www.techwatch.nl
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BLW KUNSTSTOFFEN BV

95
Het bewerken van
kunststof halffabrikaat,
zowel verspanend (draaien, frezen) als
niet verspanend (lijmen, lassen 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
www.blw-kunststoffen.nl

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
www.brandtfmi.nl

BOA NEDERLAND BV
BOA is dé specialist in het ontwerpen
en vervaardigen van flexibele leiding
elementen en systemen voor de high
tech OEM markt. BOA levert slangen,
balgen, hard ducting en diverse andere producten voor veeleisende toepassingen. Op de beurs toont BOA
een breed scala aan producten en
laat haar mogelijkheden zien op het
gebied van ontwerpen, schoon
produceren, verwerking van dunne
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BOA NEDERLAND BV
Postbus 214, 5000 AE TILBURG
Contactpersoon:
de heer C. van der Gaag
t 013-5350625; f 013-5364085
chris@boanederland.nl
www.boanederland.nl
RVS plaat- en buismaterialen, reiniging, testen en cleanroom montage.

BOSCH REXROTH ELECTRIC DRIVES AND CONTROLS BV
In Eindhoven is Bosch
Rexroth’s Competence
Center voor Semiconductor
en Medical toepassingen
gevestigd. Hier worden
motion control systemen en
sub modules ontwikkeld en
geproduceerd, die voldoen
aan de hoge kwaliteits- en
nauwkeurigseisen binnen de
semiconductor en medical
markt. Het NYCe 4000
besturingssysteem is hier
een voorbeeld van: deze
motion controller kan op
een breed scala aan motoren
aangesloten worden en
stuurt deze reproduceerbaar
tot op de nanometer nauwkeurig aan.
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BOSCH REXROTH ELECTRIC
DRIVES AND CONTROLS BV
Postbus 7170,
5605 JD EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Ad Scheepers
t 040-2578888; f 040-2578800
contact-us@boschrexroth.nl
www.boschrexroth.nl

BOTECH BV
BoTech BV en Q-Sys samen sterk.
BoTech BV is gespecialiseerd in het
vervaardigen en assembleren van
samenstellingen en machinecomponenten tot zeer grote afmetingen met
uiterste precisie.
In een geavanceerd machinepark worden componenten én samenstellingen
5-assig verspaand en vlakgeslepen tot
2,5 x 6 meter uit één stuk.
Assemblage vindt plaats in geconditioneerde montageruimtes, deels cleanroom, daarbij gebruik makend van
een ruime expertise op het gebied
van meettechniek.
BoTech BV heeft
kennis en
ervaring op het
gebied van verwerken van
metalen, carbonfibre, graniet en
keramiek.
Q-Sys is specialist in motiontechnologie
en positioneersystemen.
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De bundeling van krachten van Q-Sys
BV en BoTech BV heeft al bij diverse
projecten een duidelijke vorm van
synergie laten zien. Samen leveren we
totaaloplossingen, van probleemanalyse tot eindproduct, van prototype tot serieproductie.
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
www.botechbv.com

B&S GROUP BV
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 producten 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.
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De opdrachtgevers bevinden zich
voornamelijk in de marktsegmenten
micro-elektronica, medicopharma,
automotive en de glas- en verpakkingsindustrie.

BRAINCENTER
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BrainCenter is een toonaangevende
internationale industriële onderneming voor innovatieve product- en
productiemiddelenontwikkeling. Een
hoogwaardig kenniscentrum dat met
maatwerk zorgt voor eenwording (en/
of aaneenschakeling) van bedrijfsprocessen.
BrainCenter werkt mee aan producten en industrialisatieprojecten voor
uiteenlopende sectoren, zoals automotive, semiconductors, food, consumer lifestyle, energy, medical, R&D.
En we zijn sterk in turn-key projecten, outsourcing van hoogwaardige
kennis en eigen product(en) met specialistische kennis van hoogwaardige
processen en technologieën.
Onze kernactiviteiten zijn:
1. ECM (Electro Chemical Machining)
en EDM (Electro Discharge Machining);
2. Lasertechnieken;
3. Vision & Measuring;
4. Robotica;
5. Besturingstechnieken;
6. Procesoptimalisatie.
BRAINCENTER
Postbus 2300,
5600 CH EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer C.J.M. van den Bosch
t 040-2304312; f 040-2555330
carel.van.den.bosch@braincenter.nl
www.braincenter.nl

B&S GROUP BV
Swaardvenstraat 2,
5048 AV TILBURG
Contactpersoon:
de heer J. Schapendonk
t 013-4625800; f 013-4633512
j.schapendonk@bstechnology.nl
www.bstechnology.nl
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CERATEC TECHNICAL CERAMICS BV
25 jaar technische keramiek!
Ceratec Technical Ceramics bestaat
dit jaar 25 jaar en heeft dus al 25 jaar
ervaring met produceren van industriële producten uit technisch keramiek, nieuwe ontwikkelingen, probleemanalyses en prototypes maken.
In deze 25 jaar is Ceratec uitgegroeid
tot een dynamisch productiebedrijf
die nauwlettend de nieuwste ontwikkelingen bijhoudt en er zelf aan
meewerkt.
De laatste ontwikkeling is het groen
bewerken en vervolgens sinteren in
eigen huis.
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Op de Precisiebeurs 2008 zal de
nadruk worden gelegd op toepassingen van keramiek bij het vervaardigen
van precisiecomponenten, voornamelijk toegepast in de Mechatronica.
CERATEC TECHNICAL
CERAMICS BV
Postbus 57,
4190 CB GELDERMALSEN
Contactpersoon:
mevrouw S. de Haas
t 0345-580101; f 0345-577215
s.dehaas@ceratec.nl
www.ceratec.nl

CARL ZEISS BV

Nieuw voor Nederland: de DuraMax.
Een robuste CNC-coördinatenmeetmachine met ZEISSscannende tastkop.
Vanaf nu is scannen de standaard. De
DuraMax is de ideale meetmachine
voor nauwkeurig 3D-meten en
geschikt voor werkplaats of productieomgeving tussen de 18 tot 30 graden. De DuraMax wordt compleet
uitgerust inclusief Calypso software.
Vraag gerust naar de prijs; deze zal u
verbazen...
CARL ZEISS BV
Trapezium 300,
3364 DL SLIEDRECHT
Contactpersoon:
de heer Marcel Trupia
t 0184-433551;
f 0184-433500
m.trupia@zeiss.nl
www.zeiss.nl

CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
CCM is een onafhankelijk inventief
product ontwikkelingsbedrijf en al
bijna 40 jaar actief in het maken en
bouwen van mechatronische ontwerpen en producten voor een breed
scala van grote en kleinere klanten,
waaronder ASML, Océ, ALSI, Pamgene, Singulus Mastering.
CCM verzorgt het hele ontwikkelingsproces, inclusief protobouw en
testen.
Ongeveer honderd gemotiveerde
hoog opgeleide technisch specialisten,
grotendeels op academisch niveau,
verdeeld over fysica, mechatronica,
mechanica, elektra, elektronica en
software staan daarvoor klaar.
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CCM verwelkomt u graag op haar
stand op de Precisiebeurs.
CCM, your product innovation
partner

CCM onderscheidt zich niet alleen
door de diverse kennisgebieden,
maar ook door de aanwezige diepte
van deze kennis.
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CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS
Postbus 12, 5670 AA NUENEN
Contactpersoon:
mevrouw M. de Kimpe
t 040-2635000; f 040-2635555
marianne.de.kimpe@ccm.nl
www.ccm.nl

COMSOL BV

40
The COMSOL Group is a high tech
engineering software company which
provides software solutions for multiphysics 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

CONWAY NEDERLAND BV
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Onze activiteit is het verkopen van
producten voor de assemblageautomatisering.
Het betreft veelal producten met een
applicatie afhankelijke aanpassing.
Onze doelgebieden zijn toevoertechniek, (servo)aandrijvingen en transportsystemen.
Op de beurs laten wij onze lijn lineaire motoren van de firma Jenny
Science uit Zwitserland zien. De kenmerken van deze motorenlijn is:
r lineaire motoren met een slagen
van 44 tot 800 mm.
r gëintegreerde slede met glaslineaal
(resolutie 1μ en 0,1μ).

r vrijprogrammeerbare besturing.
r modulaire bouw zonder tussenflensen.
r magneten in loopwagen, hierdoor
hoge snelheden en versnellingen
(8g).
r middels Ethernet, CAN-Open en
RS 485 te programmeren.
CONWAY NEDERLAND BV
De Greune 21a,
7483 PH HAAKSBERGEN
Contactpersoon: de heer H. Pit
t 053-5743239; f 053-5743249
hermanpit@conwaynederland.nl
www.conwaynederland.nl
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features state-of-the-art solvers that
address complex problems quickly
and accurately, while its intuitive
structure is designed to provide ease
of use and flexibility.
COMSOL BV
Röntgenlaan 19,
2719 DX ZOETERMEER
Contactpersoon:
mevrouw Saskia de Bruijn
t 079-3634230; f 079-3614212
saskiadb@comsol.nl
www.comsol.nl

CONTROLLED VONK
TECHNOLOGIE BV
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Specialist (meer dan dertig jaar
ervaring) in draadvonken en vonkboren met zowel standaard draden
(0.25 / .20 mm) als ook dundraad
(0.03 mm) in alle gangbare 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
info@cvtbv.nl
www.cvtbv.nl
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TRUMPF:

technologie
van morgen

Als gerenommeerd topmerk werkt TRUMPF continu aan nieuwe ontwikkelingen en vooruitstrevende oplossingen. Of het nu gaat om lasersnijden, pons/nibbelen, kanten,
laserpijpsnijden of laserlassen: met de technologie van TRUMPF weet u zeker dat u moderne, geavanceerde techniek in huis haalt. En die houden we up-to-date door
met onze dienstverlening steeds een stap verder te gaan. Zo bent u verzekerd van een investering waar u vandaag, morgen en overmorgen uw voordeel mee kunt doen.

Innovatie van generatie op generatie.
TRUMPF Nederland B.V. Postbus 837 7550 AV Hengelo Tel: 074 - 249 84 98 Fax: 074 - 243 20 06 e-mail: info@nl.trumpf.com w ww.nl.trumpf.com

lasers
oog voor
en precisie
Laser 2000 is gespecialiseerd in:
lasers
laserbewerkingssystemen
optomechanica in het nanobereik
optische test- en meetapparatuur
licht- en kleurmeting
motion control
optische componenten

Precisiebeurs - stand 125 en 141

tel.: +31 (0)297-266 191 - info@laser2000.nl
www.laser2000.nl

CVI MELLES GRIOT
CVI Melles Griot, vorig jaar voortgekomen uit de fusie tussen CVI
Laser en Melles Griot, met productievestigingen in de USA, Azie en Europe, is een vooraanstaand leverancier
van fotonische componenten en
systemen aan de universitaire, R&D
en industiële eindgebruikers wereldwijd. Via ons BeNeLux verkoopkantoor, Europees laser service- en
distributiecentrum in Didam NL,
bedienen wij onze klanten direct,
waarvoor wij ook voorraad houden
en logistieke services aanbieden.
Wij produceren o.a. optische componenten en systemen (lenzen, prisma’s,
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spiegels, beamsplitters, etc. van DUV
to FIR) inclusief houders etc., Laser
systemen (gas, diode en DPSS van
325 tot 1550 nm), Opto-mechanische/opto-electronische (sub)assemblies, instrumentatie, etc.
CVI MELLES GRIOT
Postbus 272, 6900 AG ZEVENAAR
Contactpersoon: de heer K. Hop
t 0316-581381; f 0316-581396
khop@cvimellesgriot.com
www.cvimellesgriot.com

DATA VISION
Data Vision is een jong en innovatief
bedrijf dat voorop loopt in visiontechnologie.
Data Vision is distributeur van
hightech componenten voor uiteenlopende projecten met beeldherkenningsvraagstukken. De kennis en ervaring die onze specialisten hebben
opgedaan, zetten wij voor u in om de
meest passende oplossing te vinden.
Data Vision is een van de grootste
spelers in de Benelux op het gebied
van vision. Data Vision is onderdeel
van Hoogendoorn gevestigd in Vlaardingen, die een dochtermaatschappij

DEMCON
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is van Batenburg Beheer NV, een
beursgenoteerde onderneming. De
Belgische vestiging in St. Niklaas
bedient de klanten in Belgie en
Luxemburg.
DATA VISION
Postbus 108,
3130 AC VLAARDINGEN
Contactpersoon:
de heer ing. J. Nieuwkoop
t 010-4608065; f 010-4608000
jni@datvision.nl
www.datvision.com

DEMCON realiseert – door onderzoek, ontwikkeling en productie –
high-tech mechatronische systemen
en producten. Met zijn mechatronische ontwerpbenadering genereert
DEMCON hoogwaardige oplossingen
voor complexe vraagstukken in uiteenlopende markten, van semicon en
defense tot medical 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 systems engineer de spil
in een gefaseerde projectaanpak die
zich bij DEMCON kenmerkt door
sterk analytisch vermogen, creatief
denken en pragmatisch handelen:
Analyze. Create. Achieve.
DEMCON
Zutphenstraat 25,
7575 EJ OLDENZAAL
Contactpersoon:
mevrouw Bianca Screever
t 0541-570720; f 0541-570721
info@demcon.nl
www.demcon.nl
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D&M
6
VACUÜMSYSTEMEN BV
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
www.dm-vacuumsystemen.nl

DUTCH PRECISION TECHNOLOGY
Dutch Precision Technology is een
branchevereniging waarbij het verbeteren van de bedrijfsvoering bij leden,
het bevorderen van technologische
ontwikkelingen en het versterken van
de marktpositie centraal staat. DPT
werkt samen met relevante organisaties en instituten.

DOEKO BV
Doeko B.V. is een gereedschapmakerij en producent van complexe,
extreem nauwkeurige gereedschappen en componenten. Deze worden
zowel enkelvoudig 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
nauwkeurigheid samenkomen en veelal voor de semiconductor-industrie
bestemd zijn. Zo heeft Doeko o.a.
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een expertise op het gebied van
mechanische aandrijfcomponenten
zoals nokschijven en functieschuiven.
Tijdens deze beurs kunt u kennismaken met ons bedrijf, onze capaciteiten
en de expertise die wij hebben in het
vervaardigen van complexe fijnmechanische modules en onderdelen.
DOEKO BV
Th. Van Heereveldstraat 1,
6651 AK WEURT
Contactpersoon:
de heer G. J. van Doesburg /
de heer H. Thoonen
t 024-6790750; f 024-6790755
info@doeko.nl
www.doeko.nl

62

133

DUTCH PRECISION
TECHNOLOGY
Postbus 2600,
3430 GA NIEUWEGEIN
Contactpersoon:
de heer R. den Toom
t 030-6053344; f 030-6053208
toom@metaalunie.nl
www.dptech.nl

D-SWITCH BV

74A

d-Switch ontwikkelt en produceert
User Interfaces op basis van piezo
technology: schakelaars, bedienpanelen en touch screen
Enerzijds voor de industriële markt
zoasl bediening voor vuilniswagens,
laadkleppen en pinautomaten,
anderszijds voor consumer producten
zoals afstandsbedieningen.
D-SWITCH BV
Industrieweg 61,
1520 AA WORMERVEER
Contactpersoon:
de heer Rene de Vries
t 075-6216262; f 075-6216957
rene@d-switch.com
www.d-switch.nl

DVC MACHINEVISION BV

DVC verkoopt Vision componenten
zoals industriële camera’s, intelligent
camera’s, framegrabbers, lenzen en
software pakketten. Deze componenten zijn bedoeld voor beeldverwerking, beeldanalyse en machine vision
systemen.
Binnen de Benelux vertegenwoordigt
DVC exclusief de merken: Sony, Basler, Matrox illunis en Media Cybernetics.
DVC adviseert u zowel technisch als
op commercieel gebied over de beste
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Vision componenten, afgestemd op
úw applicatie. Om u goed te informeren en de trends in de markt te volgen, presenteren wij op de Precisiebeurs 2008 de nieuwste producten
van Matrox, Basler en Sony.
Wij verwelkomen u graag op de Precisiebeurs 2008 en verstrekken u
graag alle informatie over de nieuwste
trends in Vision!
DVC, uw partner in Vision!
DVC MACHINEVISION BV
Voorerf 6, 4824 GN BREDA
Contactpersoon:
de heer Erik in ‘t Groen
t 076-5440588; f 076-5417893
erik@machinevision.nl
www.machinevision.nl

ECM TECHNOLOGIES BV
ECM Technologies, an internationally
oriented company which offers fundamental research, application research
and consultancy in the field of
Electrochemical Machining. Electrochemical machining is a metal machining technology based on electrolysis
whereby the product is processed
without contact or any thermal
influence. The metal work piece is
dissolved locally through electricity
(Electro) and chemistry (Chemical)
until it reaches the required complex
3D end shape.
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ECM Technologies offers the following services:
r Creating an ECM concept for a
customer-specific product
r Support to companies in modernising existing ECM processes
r Optimising processes through
innovative research
ECM Technologies has references in
the Aerospace, Automotive, Medical,
Hygiene and Energy industry.
ECM TECHNOLOGIES BV
Castorweg 56,
8938 BE LEEUWARDEN
Contactpersoon:
de heer Hans-Henk Wolters
t 06-22379750; f 084-7115507
wolters@electrochemicalmachining.
com
www.electrochemicalmachining.com
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ENERGIEONDERZOEK 100
CENTRUM NEDERLAND
Energieonderzoek Centrum Nederland - Engineering & Services
Engineering & Services is dé technische ondersteunings- en ontwikkelingsgroep van ECN. Deze groep van
ca. 100 mensen ontwerpt, realiseert
en instrumenteert experimentele
installaties, prototypes en hightech
componenten, doet aan materiaal
onderzoek, verzorgt gegevensverwerking, gegevensvisualisatie en schrijft
wetenschappelijke software. Deze
groep ondersteunt hiermee niet
alleen ECN maar ook andere innovatieve instellingen en bedrijven. De
afdeling Realisation fabriceert,
bewerkt en assembleert prototypes
van apparaten en producten. Realisation heeft een uitgebreid machinepark
en een assemblage afdeling die ingericht zijn voor prototypes, nulseries
en kleine series van specialistische
apparatuur. Ook heeft Realisation de
beschikking over een moderne glasinstrumentmakerij en glasbewerkingsafdeling voor zowel warmglas- als
koudglasbewerking.
ENERGIEONDERZOEK
CENTRUM NEDERLAND
Postbus 1, 1755 ZG PETTEN
Contactpersoon:
de heer P.S. Wardenaar
t 0224-564661; f 0224-568407
wardenaar@ecn.nl
www.ecn.n
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ELLIPTEC RESONANT ACTUATOR AG
Elliptec specializes in the development
and production of piezoelectric actuators and drives. The drive is small and
ideal for actuation tasks for applications in different industrial sectors as
consumer goods, optics and medical.
It is also suited for vacuum applica-
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tions. Elliptec can also provide modified and completely customized
motor versions as well as comprehensive development services from
the mechanics to electronics and software.

ERIKS AANDRIJFTECHNIEK BV / ELMEQ
ERIKS Aandrijftechniek is specialist op
alle primaire aandrijfdisciplines: elektrische & mechanische aandrijftechniek, hydrauliek, pneumatiek.
De vestiging in Schoonhoven is het
kenniscentrum voor elektrische aandrijftechniek, met de specialisaties
Lineair, Roterend en Motion control.
Op het gebied van lineaire en roterende aandrijftechniek bieden we de
OEM-markt een breed pakket aan
spindels, actuatoren, lineaire motoren, borstel(loze) servomotoren,
stappenmotoren en geleidingen. Dit
betreft zowel losse componenten alsook maatwerk systemen en oplossingen. De motion control zorgt er vervolgens voor dat de processen
volledig gecontroleerd verlopen.
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Wij tonen onder andere een werkende Direct drive lineairmotor, Borstelloze stappenmotoren, AC-servomotoren, PCB mounted motor
amplifiers, precisiespindels, askoppelingen en tandriemen.
ERIKS AANDRIJFTECHNIEK BV / ELMEQ
Broeikweg 25,
2871 RM SCHOONHOVEN
Contactpersoon:
mevrouw M. Overbeek
t 0182-303456 /
0182-323237 (tel.nr. contactpersoon);
f 0182-386920
info.schoonhoven@eriks-at.nl
www.eriks-aandrijftechniek.nl
www.elmeq.nl
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ELLIPTEC RESONANT
ACTUATOR AG
Meinhardstrasse 3,
D 44379 DORTMUND
Contactpersoon: Mrs. Nicole Kneppe
t 0049-23129270293;
f 0049-23129270250
kneppe@elliptec.com
www.elliptec.com

ESI GROUP
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ESI Group is a pioneer and world
leading provider of digital simulation
software for product prototyping and
manufacturing processes that take
into account the realistic physics of
materials.
Within the domain of micro technology and MEMS, ESI has developed an
integrated suit of tools allowing for
efficient and quick simulation based
design and performance optimization.
The simulation tools helps designers
and engineers checking initial concepts, optimizing the design and also
adapting fabrication processes.
ESI GROUP
Kruppstrasse 82-100,
ETEC-V5, D 45145 ESSEN
Contactpersoon:
Mr. dr. Mustafa Megahed
t 0049-20112507210;
f 0049-61969583201
www.esi-group.com

ETCHFORM BV
Etchform is gespecialiseerd in de productie van dunne metalen precisie
onderdelen op tekeningspecificatie
door middel van fotochemische en
elektrochemische etstechnieken. Engineeringpartner in de ontwikkelingsfase en toeleverancier in de productiefase.
Met eigen R&D, productie en oppervlaktebehandeling faciliteiten in
combinatie met mogelijkheden voor
fijnmechanische bewerkingen en
assemblage wordt, met name voor de
internationale hightech industrie, een
breed dienstenpakket geboden.
r Precisie-etsen van zowel eenvoudige als complexe metalen onderdelen.
r Van onderdelen tot halffabricaten.
r Zowel proef als serie productie.
r Advies bij materiaalkeuze en maakbaarheid.
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r Ontwikkeling van productieprocessen voor specifieke materialen of
complexe productspecificaties.
r Technologiepartner voor diverse
Original Equipment Manufacturers.
ETCHFORM BV
Postbus 4025, 1200 LA HILVERSUM
Contactpersoon:
de heer J. van der Kraan
t 035-6855194; f 035-6835616
info@etchform.com
www.etchform.com

EURO-TECHNIEK-EINDHOVEN BV
Euro-Techniek is een specialist op het
gebied van metaal omvormen en plastic spuitgieten. Op deze gebieden verzorgen wij product en proces engineering, het maken van
gereedschappen en eventueel ook de
uiteindelijke produktie van componenten. Uniek is de combinatie en
kruisbestuiving van deze activiteiten
onder één dak. Wij zijn een technisch
gedreven bedrijf, trots op ons vakmanschap, kennis en machinepark.
Wij werken efficiënt en effectief,
resulterend in hoge leverbetrouwbaarheid en een laag klachten niveau.
Door korte lijnen houden wij de
overhead laag. Wij zijn ISO9001
gecertificeerd, en hebben de voor ons
relevante kennis van ISO-TS16949
(automotive), ISO13485 (medical) en
HACCP (food).
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EURO-TECHNIEKEINDHOVEN BV
De Run 4216,
5503 LL VELDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Herman Verhoeven
t 040-2539995; f 040-2539255
info@euro-techniek.nl
www.euro-techniek.nl
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ETEL BV
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ETEL BV is de Nederlandse vestiging
van het Zwitserse ETEL. Gestart in
1974 als één van de grondleggers van
de direct drive technologie is ETEL
uitgegroeid tot de marktleider op het
gebied van direct drive motoren. De
onderneming telt inmiddels bijna 400
werknemers, waarvan zo’n 30% in
R&D en ontwikkeling.
De drive binnen de onderneming is
het zoeken naar de technische grenzen: steeds sneller (acceleraties > 20
g en snelheden > 20 m/s) en nauwkeuriger (positie- en snelheidsnauwkeurigheden in het nanogebied).
ETEL concentreert zich volledig op
de direct drive technologie en presenteert de complete oplossing: lineaire motoren (ironcore en ironless),
torque-ring-motoren (standaard en
high speed), besturingselektronica en
geïntegreerde systemen.
ETEL BV
Copernicuslaan 34, 6716 BM EDE
Contactpersoon:
de heer Eugène Willems
t 0318-495200; f 0318-495210
etel@etelbv.nl
www.etelbv.nl
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FARO BENELUX BV
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FARO Benelux B.V. ontwikkelt en
verkoopt portable 3D meetapparatuur en software die hoofdzakelijk
ingezet wordt in de kwaliteitscontrole
of voor reverse engineering.
FARO meetsystemen verkorten productiecycli, voorkomen herhalingen
en vermijden productieafval door
CAD-gebaseerde kwaliteitscontrole.
FARO meetapparatuur wordt gebruikt voor productie en kwaliteitscontrole in bedrijven over de hele
wereld. Airbus, BMW, Johnson Controls, Caterpillar, ABB, Goodyear en
Siemens behoren tot FARO’s uitgebreide klantenkring. Op de Precisiebeurs stellen we u de FaroArmen, de
FARO ScanArm de FARO Gage, de
FARO Laser Tracker en de FARO
Laser Scanner Photon voor.
FARO BENELUX BV
Flight Forum 3502,
5657 DW EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer Jan de Bildt
t 040-2342310; f 040-2340403
benelux@faroeurope.com
www.faro.com

FETERIS COMPONENTS BV
Feteris Components adviseert en
begeleidt in de aanschaf van sensoren, meetsystemen, instrumentatie en
M.M.I.-producten.
De meetsystemen en sensoren,
meten en registreren fysische grootheden:
r Verplaatsing (ook contactloos)
r Versnelling
r Vibratie
r Rotatie
r Hoeksnelheid
r Torque
r Inclinatie
r Druk
r Kracht
r Strain (rekstrookjes)
r Temperatuur (ook contactloos)
De M.M.I. producten zijn:
r Joysticks
r Voetpedalen
r Trackballs
Instrumentatie:
r Data-Recorders voor het registreren, presenteren (TFT) en opslaan
van de signalen van de sensoren

92
r Signaalversterkers
r Paneelmeters
r Maatwerk meetsystemen inclusief
gekalibreerde sensoren
FETERIS COMPONENTS BV
Sensors & M.M.I. Products
Scheveningseweg 15, 2517 KS
‘S-GRAVENHAGE
Contactpersoon:
de heer Abco van Meekeren

FONTYS HOGESCHOLEN ENGINEERING /
KENNISCENTRUM MECHATRONICA

FMI PRECISION
FMI PRECISION
Postbus 124,
4600 AC BERGEN OP ZOOM
Contactpersoon:
de heer E. van der Schee
t 0164-213600; f 0164-213619
e.vanderschee@fmi.nl
www.fmi.nl

30

Het lectoraat Mechatronica is gevestigd op de Fontys Hogeschool in
Eindhoven. Het mechatronica lectoraat doet toegepast onderzoek voor
zowel het bedrijfsleven als voor de
Fontys Hogescholen. Studenten kunnen op deze manier de praktische
kant van een mechatronicus ervaren.
Twee onderzoekslijnen die bij het
lectoraat gaande zijn, zijn Low Cost
Motion en Light Weight Structures.
Deze projecten worden door pas
afgestudeerde HBO’ers uitgevoerd.
Low Cost Motion is een project
waarbij een systeem op maat wordt
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gemaakt in een FPGA. Bij Light
Weight Structures wordt kennis ontwikkeld op het gebied van koolstofvezel machinedelen.
FONTYS HOGESCHOLEN
ENGINEERING / KENNISCENTRUM MECHATRONICA
Rachelsmolen 1,
5612 MA EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Mark Stappers
t 0877-878097; f 0877-871055
m.stappers@fontys.nl
www.fontys.nl/mechatronica
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FOREXX THE TECHNOLOGY RECRUITERS
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met een afgeronde HTS of Technisch
Universitaire opleiding. Forexx richt
zich met name op kandidaten met
een achtergrond in de ICT, de werktuigbouwkunde en de elektrotechniek. Daarnaast zijn we actief binnen
de Aerospace, Marine en Offshore en
Automotive branche. Door zich op
deze niche te richten weet Forexx als
geen ander welke kandidaten
beschikbaar zijn en komen en waar
hun interesse naar uitgaat. Hierdoor
kan Forexx snel en effectief op de
behoefte uit de markt ingaan.

Forexx Company – ’the technology
recruiters’ – is een arbeidsbemiddelingsbureau gespecialiseerd in bemiddeling hoger opgeleid technisch personeel. Dat wil zeggen: personeel

FOREXX THE TECHNOLOGY
RECRUITERS
Leostraat 4, 5615 BM EINDHOVEN
Contactpersoon:
mevrouw M. Wieringa
t 040-2916450; f 040-2916477
m.wieringa@forexx.nl
www.forexx.nl

FORMATEC
TECHNICAL
CERAMICS BV

Producent van keramische componenten middels van spuitgiettechniek.
Belangrijk onderdeel van Formatec is
de R&D afdeling die uw ideeën en
ontwerpen begeleiden tot een maakbaar product. Formatec opereert
in de markten waarin bijv. corrosie,
wrijving/slijtage, hogedruk en
thermische belasting in extremen
voorkomen.
FORMATEC TECHNICAL
CERAMICS BV
Dudokhof 38, 5051 DV GOIRLE
Contactpersoon: de heer H. Sneijers
t 013-5308093; f 013-5308090
h.sneijers@formatec.nl
www.formatec.nl

FRIATEC TECHNISCH KERAMIEK
FRIATEC AG is één van de meest
gespecialiseerde producenten van
keramische componenten uit zuivere
oxides, met als geregistreerd handelsmerk FRIALIT®DEGUSSIT®. Er zijn
zeer veel uiteenlopende toepassingen,
bijvoorbeeld in verschillende industrietakken, laboratoria, meet- en
regeltechniek, machinebouw (O.E.M.),
elektrotechniek en elektronica. Behalve standaard producten wordt ook
volgens klantwens en tekening geproduceerd. Niet alleen diverse aluminiumoxides, maar ook zirkoonoxides,
siliciumcarbide en siliciumnitride
behoren tot de mogelijkheden.

137
koop van FRIALIT®DEGUSSIT®
keramiek. Op standnummer 137
presenteert Glynwed B.V. ook dit
jaar weer een grote verscheidenheid
aan keramische componenten van
FRIATEC AG.

Als voormalige dochteronderneming
van FRIATEC houdt Glynwed B.V.
zich onder meer bezig met de ver-

FRIATEC TECHNISCH
KERAMIEK
Postbus 53,
4797 ZH WILLEMSTAD NB
Contactpersoon: mevrouw E. Huisert
t 0168-473651; f 0168-473200
ella.huisert@glynwed.nl
www.glynwed.nl

FRAUNHOFER INSTITUTE FOR PRODUCTION TECHNOLOGY
FRAUNHOFER INSTITUTE
FOR PRODUCTION
TECHNOLOGY
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Steinbachstrasse 17,
D 52074 AACHEN
Contactpersoon: Mr. C. Baum
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t 0049-2418904400;
f 0049-2418904198
christoph.baum@int.fraunhofer.de
www.int.fraunhofer.de

GEBO JAGEMA
PRECISION BV
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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
www.jagema.nl

GELDERBLOM CNC
MACHINES BV

9

GELDERBLOM CNC
MACHINES BV
Maarssenbroeksedijk 9,
3542 DL UTRECHT
Contactpersoon: de heer H. Volker
t 030-2412541; f 030-2411948
h.volker@gelderblom.nl
www.gelderblom.nl

GEREEDSCHAPMAKERIJ GMI BV
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GEREEDSCHAPMAKERIJ
GMI BV
Broekhovenseweg 130 p,
5021 LJ TILBURG
Contactpersoon: de heer A.J. Vlug
t 013-5425246; f 013-5363006
andre.vlug@gmi-bv.nl
www.gmi-bv.nl

HAAGSE
HOGESCHOOL
Lange Kleiweg 80,
2288 GK RIJSWIJK
Contactpersoon:
de heer J.H.R. Lambers
t 070-3401500; f 070-3192406
j.h.r.lambers@hhs.nl
www.dehaagsehogeschool.nl
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GRONEMAN BV
Groneman B.V. is een industriële handelsonderneming die haar activiteiten
voornamelijk richt op het gebied van
de Aandrijf- en Besturingstechniek en
de Verbindingstechniek. Met name op
het besturingstechnische vlak richten
wij ons op nauwkeurige positionering
binnen de automatisering van productieprocessen. Deze nauwkeurigheid
bereikt zelfs het nanometerniveau
met de lineaire en roterende sledes
en hexapods van Alio. Deze positioneersystemen worden ingezet in o.a.
de fotonica, testlaboratoria, microbewerkingen en in de medische en
semiconductorindustrie. Moet het
wel nauwkeurig maar is micronniveau
voldoende, dan bieden de lineaire
servomotoren van LinMot uitgebreid
met een externe encoder al een zeer
goede oplossing.

94
GRONEMAN BV
Postbus 24, 7550 AA HENGELO OV
Contactpersoon:
de heer A. Lammertink
t 074-2551143; f 074-2551109
besturingstechniek@groneman.nl
www.groneman.nl

HARMONIC DRIVE AG
Micromotion GmbH
Micromotion GmbH is the manufacturer of the world’s smallest backlash-free precision gears and actuators for positioning applications. High
single stage ratios and compact design
make these products ideally suited to
demanding applications in semi-conductor manufacturing equipment,
optical communications and in medical equipment.
Harmonic Drive AG
As market leader in the field of highprecision gears, Harmonic Drive AG
supplies and advises clients throughout the world on all matters of
mechatronics, drawing on a wealth of
competence, capability and innova-
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tion. Harmonic Drive AG develops
and manufactures these drive solutions for applications where reliability
and precision are critical.
HARMONIC DRIVE AG
Hoenbergstrasse 14,
D 65555 LIMBURG
Contactpersoon: Mrs. H. Dietzel
t 0049-643150080; f 00496431500818
dietzel@harmonicdrive.de
www.harmonicdrive.de
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HEIDENHAIN
NEDERLAND BV

41

HEIDENHAIN NEDERLAND BV
Postbus 92, 6710 BB EDE GLD
Contactpersoon: de heer J. Sturre
t 0318-581800; f 0318-581870
j.sturre@heidenhain.nl
www.heidenhain.nl

HEMBRUG BV

152

Hembrug ontwerpt, fabriceert en verkoopt wereldwijd volledig hydrostatische ultraprecisie CNC draaimachines
voor de machinebouw, de gereedschap- en vormenbouw, de lagerindustrie en de automobielindustrie.
In het diameterbereik van 1 t/m
1500 mm biedt Hembrug harddraaioplossingen in de hoogste precisieklasse IT 3-5 voor zowel gewone als
exotische materialen (sterk, taai, hard
en moeilijke verspaanbaar) variërend
in hardheid van 50-70 HRC.
Toleranties in gehard staal < 1 μm
en oppervlaktenauwkeurigheden
Ra < 0.1 μm. In andere materialen
zoals aluminium worden zelfs toleranties van ±< 0,1 μm en oppervlaktenauwkeurigheid Ra < 0,01 μm
bereikt.
HEMBRUG BV
Postbus 6014, 2001 HA HAARLEM
Contactpersoon: de heer O. Geluk
t 023-5124920; f 023-5124901
geluk@hembrug.com
www.hembrug.com
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HEINMADE
HEINMADE richt zich op de ontwikkeling en integratie van piezo geïntegreerde systemen. Hoofdzakelijk vindt
deze ontwikkeling plaats voor én
samen met de klant waarbij dankbaar
gebruik wordt gemaakt van de jarenlange ervaring binnen HEINMADE en
haar distributiekanalen. Als distributeur van Noliac (www.noliac.com),
Nanomotion (www.nanomotion.com)
en Piezomechanik (www.piezomechanik.com) heeft HEINMADE elk denkbare oplossing in haar portfolio. Voor
complexe vakgebieden werkt HEINMADE nauw samen met specifieke
kennisdragers.
Het afgelopen decennia neemt het
aantal toepassingen van piezo snel
toe. Enkele voorbeelden zijn; piezo
actuator, sensor, transducer, trillingsdemper, generator, positioneringsstages (tot wel 7 assen), anti-geluid,
diesel injectie, ultrasoonlassen, verdampers, afsluiters, inkjet, etc.

70
HEINMADE
High Tech Campus 9,
5656 AE EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Hein Schellens
t 040-8512180; f 040-7440033
info@heinmade.com
www.heinmade.com

Low voltage Edge Motor of Nanomotion

HEXAGON METROLOGY GMBH
Hexagon Metrology includes leading
metrology brands such as Brown &
Sharpe, CE Johansson, CimCore,
CogniTens, DEA, Leica Geosystems
(Metrology Division), Leitz, Romer,
Sheffield and TESA.
With an installed base of more than
50,000 CMMs, over 7,500 portable
systems, millions of hand-held
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.
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HEXAGON METROLOGY
GMBH
Siegmund-Hiepe-Strasse 2-12,
D 35578 WETZLAR
Contactpersoon:
Mr. Thomas Weinert
t 0049-64412070; f 0049-6441207120
contact.de@hexagonmetrology.com
www.hexagonmetrology.com

HIPRECISION
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TER HOEK VONKEROSIE RIJSSEN BV

HiPrecision biedt alles wat nodig is
voor het snel en efficient ontwikkelen
van apparaten en machines. HiPrecision verheldert bij het opstellen van
specificaties, biedt creatieve inbreng
bij het conceptontwerp, en zet systematische ontwerpmethodes in bij het
engineeringsproces. Systematisch en
functiegericht te ontwerpen leidt tot
een efficiente inzet van mensen en
middelen, en een betrouwbaar 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!

Draadvonken? Draaderoderen? Vonkerosie?
Meerdere termen, 1 specialist: Ter
Hoek Vonkerosie.
Flexibel, zorgvuldig en betrouwbaar;
de belangrijkste kenmerken van
Nederlands grootste specialist op het
gebied van de unieke verspaningstechniek vonkerosie. Met geavanceerde
machines die werkstukken aankunnen
tot 1000 x 900 x 500 mm en een
nauwkeurigheid tot 0,001 mm is ter
Hoek een leverancier waarbij u met
elke vraag op dit gebied terecht kunt
en die u, door de brede kennis,
steeds goed en deskundig kan adviseren omtrent de mogelijkheden.

HIPRECISION
Kerkstraat 10, 4196 AB TRICHT
Contactpersoon:
de heer Tom Bijnagte
t 0345-618676; f
info@hiprecision.nl
www.hiprecision.nl

TER HOEK VONKEROSIE
RIJSSEN BV
Propaanstraat 1, 7463 PN RIJSSEN
Contactpersoon:
mevrouw L. ter Hoek
t 0548-540807; f 0548-540939
info@terhoekvonkerosie.nl
www.terhoekvonkerosie.nl
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HOGESCHOOL
UTRECHT
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HOGESCHOOL UTRECHT
Postbus 182, 3500 AD UTRECHT
Contactpersoon: de heer E. Puik
t 030-2388792; f 030-2388459
erik.puik@hu.nl
www.hu.nl

HOSITRAD VACUUM TECHNOLOGY

HITTECH BIHCA BV
HITTECH BIHCA BV
Postbus 197,
7100 AD WINTERSWIJK
Contactpersoon:
de heer H.J te Winkel
t 0543-551212; f 0543-520585
harm.tewinkel@bihca.nl
www.jhittech.nl
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Hositrad Vacuum Technology heeft al
meer dan 40 jaar ervaring op het
gebied van vacuümtechniek. Wij
leveren standaard vacuüm CF, KF en
ISO componenten uit voorraad,
maar maken ook “specials” volgens
tekening in onze eigen werkplaats
zoals vacuüm kamers en speciale
flenzen met elektrische doorvoeren
of balgen.
Wij zijn experts op het gebied van
TIG en Laser lassen en vacuüm lektesten tot 10-10 mbar l/sec. Wij hebben productie in Nederland en India
en een eigen AutoCad design office in
Nederland.
Ook leveren wij balgen, kleppen,
elektrische doorvoeren, isolatoren,
vensters, glas metaal verbindingen,
manipulatoren, etc.
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Voor meer informatie bezoek onze
website www.hositrad.nl
HOSITRAD VACUUM
TECHNOLOGY
De Wel 44,
3871 MV HOEVELAKEN
Contactpersoon:
de heer J.L.J. Tomassen
t 033-2537210; f 033-2535274
info@hositrad.nl
www.hositrad.nl
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IBS PRECISION ENGINEERING
IBS Precision Engineering
From sensor to complete measuring
machine:
Onze doelstelling is het verbeteren
en optimaliseren van meetproblemen
door het maximaal nauwkeurige uit
uw systeem te halen. Wij kunnen dit
bieden door on-site analyse van uw
proces, door het ontwerpen en bouwen van precisie(meet)machines of
door software ontwikkeling. Alles
geheel volgens klant specificatie wat
een optimale
flexibiliteit waarborgt
Onze producten
Wij hebben een
aantal standaardoplossingen in
ons pakket voor
diverse OEM
toepassingen.
r Capacitieve en
Inductieve
meetsystemen
met meerdere
kanalen voor
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contactloos meten tot nanometerniveau.
r 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
www.ibspe.com

IKO NIPPON THOMPSON EUROPE BV
Nippon Thompson is een specialist
op het gebied van ontwikkeling, produceren en verkoop van naaldlagers,
rechtgeleidingen 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 gepatenteerde technologisch
hoogwaardige producten ontwikkeld.
Bovendien kan het bedrijf op een
rijke ervaring bogen die wordt aange-
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wend bij de ontwikkeling van innovatieve producten zoals een miniatuur
rechtgeleiding van 1mm, onderhoudsvrije rechtgeleidingen en positioneringstafels met een herhalingsnauwkeurigheid van 0,5 micron.
IKO 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
www.ikont.eu
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ILT INDUSTRIËLE LASER
TOEPASSINGEN BV
140
Nauwkeurige en fijnmechanische
laserbewerkingen.
ILT is gespecialiseerd in het maken
van producten met grote nauwkeurigheid voor afnemers in de fijnmechanica, micro-elektronica, medische
instrumentenbouw, automobielindustrie, enzovoort. Onze deskundigheid
is onder meer te vinden in:
r Lasersnijden.
r Laserlassen.
r Lasergraveren.
r Laserboren.
r Fabricage van prototypes, kleine en
middelgrote series.
r 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 identificatiecodes van transponders en vervolgens
lasergraveren in het product.
ILT INDUSTRIËLE LASER
TOEPASSINGEN BV
Tinsteden 30, 7547 TG ENSCHEDE
Contactpersoon: de heer ir. P. Bant
t 053-4282874; f 053-4283788
info@ilt.nl
www.ilt.nl

Suitable for Use in Cleanrooms!
For operation in cleanroom conditions, each individual machine
element must demonstrate its suitability separately. The same applies
for every bearing support, including the lubricant contained within.
Therefore, the Schaeffler Group tests whether its rolling bearings,
linear guidance systems and direct drives are suitable for cleanrooms
by working closely with renowned institutions. Particle emission and
outgassing behavior are tested in particular. The results of these tests
are incorporated into our product development. Special lubricants,
seals and materials are the outcome.
Do you need bearing supports which are suitable for cleanroom
conditions? We’ve got them. Test them out!

Precision Fair 2008 · Booth 112
November 26 and 27, 2008
NH Koningshof Hotel in Veldhoven

Schaeffler Nederland B. V.
tel: 0342 - 40 30 00
info.nl@schaeffler.com
www.schaeffler.com
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IMAGO GROUP BENELUX
Imago Group Benelux, voorheen
beter bekend als Aims Optronics, is
een exclusieve distributeur van
Machine Vision producten. Ons doel
is om de klant een “one stop shopping” mogelijkheid aan te bieden
waarbij we middels onze technische
support de klant extra service kunnen
aanbieden. Tijdens de Precisiebeμrs
2008 presenteren wij onze diverse
Machine Vision gerelateerde producten.

108
IMAGO GROUP BENELUX
Weegschaalstraat 3, 5632 CW
EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer Rudy van
der Doelen
t 040-2163572; f 040-2163574
rvddoelen@imagogroup-benelux.com
www.imago-group-benelux.com

IMS BV
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Integrated Mechanization Solutions
(IMS) ontwikkelt en bouwt turn-key,
klantspecifieke productieoplossingen
voor de medische, fijnmechanische en
elektronische industrie.
Onze werkwijze en productieoplossingen kenmerken zich door een
focus op de customer business case,
value added processen en een modulaire opbouw. Hierdoor zijn wij in
staat een oplossing te bieden voor al
uw automatiseringsvraagstukken op
het gebied van micro- en nanotechnologie.
Een perfect voorbeeld van deze kenmerken is de ProMicro, het semiautomatische werkstation voor micro
assemblage. ProMicro is te zien op
onze stand als onderdeel van de ProVis, dé oplossing voor het toevoeren,
identificeren en inspecteren van
micro onderdelen.
IMS BV
Postbus 122, 7600 AC ALMELO
Contactpersoon:
de heer M. Langkamp
t 0546-805524; f 0546-805588
martin.langkamp@ims-nl.com
www.ims-nl.com

IMIX VISION SUPPORT SYSTEMS
IMIX Vision Support Systems realiseert vision-systemen voor zeer uiteenlopende toepassingen zoals:
r Detectie van product-misalignment;
r Object herkenning;
r Oppervlakte-inspecties;
r Submicron nauwkeurigheid;
r Controle producten met sterk
variërende vorm.
Wij zijn gespecialiseerd in systemen
waarvoor standaardtechnieken niet
toereikend zijn.
On line precisiemeting
Dimensiemeetsysteem voor bijvoorbeeld diamantbeitels en ponsen. Het
systeem meet op de draaibank auto-
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matisch, contactloos en snel tot op
0,3 mu nauwkeurig o.a.:
r radius,
r afmetingen
r waviness en
r (openings)hoeken
IMIX VISION SUPPORT
SYSTEMS
Vlijtseweg 192, 7317 AM APELDOORN
Contactpersoon: mevrouw Karin van
der Staaij
t 055-5343020; f 055-5789693
support@imix.nl
www.imix.nl
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IMOTEC BV
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Onze kerncompetentie is het ontwerpen en analyseren van mechatronische produkten en systemen waarin
bewegingen een centrale rol spelen.
Wij leveren de volgende diensten:
r Ondersteuning van uw eigen ontwerpteam
r Concept ontwikkeling
r Trouble shooting
r Leveren van een mechatronisch
ontwerp
r Uitvoering van een compleet ontwikkelingstraject, inclusief prototype of nulserie
Imotec heeft speciale expertise op
het gebied van:
r Intelligente besturingen en dataverwerking
r Modelvorming van dynamische
systemen
r Piëzo elektrische actuatoren en
sensoren
r Trillingsanalyse
r Mechanisch ontwerp
Op de precisiebeurs staan twee voorbeelden centraal:
r Mechatronische oplossingen met
piëzo als kenmerkend element.
r Een qua prijs-prestatieverhouding
zeer interessante lineaire aandrijfmodule waarin optimaal gebruik is
gemaakt van de synergie voordelen
die ontstaan door functionele integratie.
IMOTEC BV
Oude Bornseweg 86,
7556 GX HENGELO
Contactpersoon: de heer Jan Peters
t 074-2505907; f 074-2505007
j.peters@imotec.nl
www.imotec.nl

INDUSTRIAL AUTOMATION INTEGRATORS (IAI) BV
Industrial Automation Integrators ontwerpt en bouwt high-tech systemen,
o.a. voor de personalisatie van
paspoorten en identiteitskaarten. Ook
ontwerpt en bouwt IAI systemen
voor de solar-industrie. In de systemen worden tal van technische disciplines verenigd, zoals lasergraveren en
-perforeren, optica, besturingssoftware, product handling, vision, precisiemechanica en (ink)jettechnologie.
Op de precisiebeurs wordt de CardMaster One getoond; een systeem
voor de complete personalisatie van
identiteitskaarten en rijbewijzen.
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INDUSTRIAL AUTOMATION
INTEGRATORS (IAI) BV
De Run 5406,
5504 DE VELDHOVEN
Contactpersoon: de heer Jan Cobben
t 040-2542445; f 040-2545635
info@iai.nl
www.iai.nl

INSCOPE BV

2
Importeur/distributeur en service
centrum in de Benelux voor Vision
Engineering – (Optische) oculairloze
microscopen en meetsystemen. Optilia Instruments AB – Video microscopen, borescopen en endoscopen.
INSCOPE BV
Oeverkruid 1,
4941 VV RAAMSDONKSVEER
Contactpersoon: de heer R.J.J. Pels
t 0162-677547; f 0162-677594
info@inscopebenelux.com
www.inscopebenelux.com

IRIS VISION BV

Iris Vision levert hoogwaardige producten voor industriële beeldbewerking en machine vision. Van verlichting, objectieven, CCD/CMOS
kamera’s, interface hardware en
beeldbewerkingsoftware tot vergaande advisering, consulting en engineering, dus alles wat u nodig heeft voor
uw toepassing vindt u op één adres.
Op de beurs ziet u een selectie van
de nieuwste producten en trends,
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waarbij dit jaar ons thema “meten
met lasers” is. Triangulatie en andere
2½D technieken zullen centraal staan
op onze stand. Neem gerust productmonsters mee om uw toepassing te
illustreren.
IRIS VISION BV
Pas Buiten 15a,
4871 CT ETTEN-LEUR
Contactpersoon:
de heer Dietmar Serbée
t 076-5036646; f 076-5019715
info@iris-vision.nl
www.iris-vision.nl
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JTEKT EUROPE BEARINGS BV
JTEKT presenteert het Koyo Exsev
rollager programma.
Deze lagers in RVS, vol Keramisch en
Hybride zijn ontwikkeld voor toepassing in extreme omstandigheden zoals
vacuüm, clean, hoge temperaturen,
hoge snelheden, elektrische - magnetische velden en corrosieve omgevingen.
Op de Precisiebeurs 2008 willen we
speciale aandacht geven aan de”PRZ“
serie.
“PRZ” is een “SOLID LUBRICANT”
lager welke een doorontwikkeling is
van de “PR” serie.
“PR” serie lager is een “CLEAN
PRO” lager welke gebruikt wordt in
CLEAN ( class 10) en VACUUM
omgeving.
“PRZ” heeft 50% minder partikel
emissie en een 10x langere levensduur, een hoger temperatuur bereik
en een lage uitgassing.

KOYO BENELUX

JTEKT EUROPE BEARINGS BV
KOYO BENELUX
Postbus 1, 2965 ZG NIEUWPOORT
Contactpersoon: de heer J. Blonk /
de heer G. Grummel
t 0184-606800; f 0184-606857
jan.blonk@jtekt.nl
gerrie.grummel@jtekt.nl
www.jtekt.co.jp

KISTLER BV
Kistler is fabrikant van (piëzo elektrische) sensoren en de daarbij behorende analyse apparatuur. Wij meten
druk, kracht, draaimoment en versnelling. Met de sensoren van Kistler
kunt u:
r nauwkeurig, reproduceerbaar en
extreem snel meten over een zeer
groot bereik
r klein en compact bouwen (sensor
diameter vanaf 1 mm!)
r zowel quasi-statisch maar ook
extreem hoog dynamisch meten
In uw (productie)processen kunnen
wij voor iedere productiecyclus
krachten en momenten meten. Door
deze productiebewaking is een 100%
productcontrole mogelijk. Tevens
kunnen wij kwaliteitcontroles, storingsanalyses en optimalisatieprocessen snel en effectief uitgevoerd worden. Onze jarenlange expertise kan u
veel tijd en vooral ook geld besparen.
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KISTLER BV
Leeghwaterstraat 25,
2811 DT REEUWIJK
Contactpersoon:
de heer E. van Veen
t 0182-304444; f 0182-304777
sales.nl@kistler.com
www.kistler.com
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KENTEQ / INDUTEQ
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Kenteq/InduTeq/Loket MBO Mechatronica presenteren informatie over het
Loket MBO Mechatronica in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).
Tevens vindt u hier informatie over
Kenteq, kenniscentrum voor het MBO.
De Stichting InduTeq organiseert
masterclasses en workshops voor
docenten in het MBO, over de
nieuwste technologieën.
Ter gelegenheid van de introductie
van het Loket MBO Mechatronica
organiseren Kenteq en InduTeq een
themabijeenkomst over Mechatronica
op 26 november.
KENTEQ / INDUTEQ
Postbus 81, 1200 AB HILVERSUM
Contactpersoon:
de heer L. van der Veen
t 035-7504205; f 035-7504359
luc.vander.veen@kenteq.nl
leonore.pop@kenteq.nl
www.induteq.nl

K.PEERAER
180 + 181
BVBA - POLYTEC
BENELUX
K.PEERAER BVBA POLYTEC BENELUX
Britselei 10, B 2000 ANTWERPEN
Contactpersoon: de heer K. Peeraer
t 0032-32264240; f 0032-32328098
k.peeraer@skynet.be
www.polytec.com

KMWE PRECISION SYSTEMS & PRECISION
COMPONENTS
KMWE
biedt totaaloplossingen
op het
gebied van
engineering
en montage
van hoogwaardige
modules en
complete
machines. Tevens biedt KMWE uitgebreide 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,
onderdelenproductie, (cleanroom)
montage en functionele eindtesten.
Een uitgebreid, internationaal netwerk
ondersteunt hierbij op het gebied van
kennis en scherpe sourcing. Toegewijde klantenteams dragen zorgen
voor een betrouwbare en stipte realisatie.

1
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Met een scherp oog voor marktontwikkelingen en een 50-jarige ervaring,
biedt KMWE een unieke combinatie
van knowhow op het gebied van
zowel de functie als maakbaarheid.
Markten:
r Medische-industrie
r Analytische-industrie
r Office-equipment
r Luchtvaartindustrie
r Halfgeleiderindustrie
r Vacuümindustrie
r Optische-industrie
r Data-opslagindustrie

Kuiper Medische Instrumenten b.v.,
opgericht in 1977, is een instrumentmakerij, waar het ontwikkelen van
eigen producten en de productie
voor derden samengaan. We ontwikkelen en produceren voor een grote
groep zeer uiteenlopende industrieën.
Hoewel ons bedrijf bescheiden van
omvang is, kan men het karakteriseren als innovatief en veerkrachtig.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het
vaandel. We hebben de beschikking
over een modern machinepark en
geavanceerde productiemiddelen.

KMWE PRECISION SYSTEMS &
PRECISION COMPONENTS
Postbus 7930,
5605 SH EINDHOVEN
Contactpersoon:
mevrouw I. Verheggen
t 040-2561669; f 040-2561140
i.verheggen@kmwe.com
www.kmwe.com

KUIPER MEDISCHE
INSTRUMENTEN BV
G. Stephensonstraat 16, 8013 NK
ZWOLLE
Contactpersoon: de heer P. Kuiper
t 038-4651849; f 038-4653119
peka@kmibv.nl
www.kmibv.nl

KML LINEAR MOTION TECHNOLOGY GMBH
As a manufacturer of complete movement systems, with rotative and
linear direct drives which we realize
also with conventional drive units is it
our task to know the international
developments in every area of business where high precision and high
dynamic movements is required, to
support our customers all over the
world. Therefore we develop high
sophisticated solutions for different
customers. Our customized movement systems are supplemented by a
wide variety of standardized and
modular LinearMotorSystems.
Based on a wide range of experiences
and our knowledge of R&D and
Design of customized assemblies with
direct driven and conventional systems approaches by 3D-CAD and

KUIPER MEDISCHE
INSTRUMENTEN BV
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FEM-Methode, we can offer suitable
solutions for nearby every customers
challenge.
KML LINEAR MOTION
TECHNOLOGY GMBH
Daumegasse 1-3, A 1100 VIENNA
Contactpersoon:
Mr. Reinhard Mauerschitz
t 0043-164150300;
f 0043-1641503050
office@kml.at
www.kml.at
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KUSTERS METAALBEWERKING OSS BV
Kusters Metaalbewerking Oss B.V.
heeft zich sinds de oprichting in 1973
ontwikkeld tot een moderne toeleverancier op het gebied van de verspanende bewerkingen. Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van (fijn)
mechanische componenten voor de

4

diverse uiteenlopende branches zoals
de machine- en appartenbouw, elektronica-, chemische-, en voedingsmiddelenindustrie. De seriegroottes varieren van enkele stuks tot enige
duizenden. Nagenoeg alle verspanende bewerkingen, 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. Op www.kustersmetaal.nl vindt U een impressie van
deze veelzijdige toeleverancier.
KUSTERS METAALBEWERKING OSS BV
Saksenweg 31, 5349 AX OSS
Contactpersoon: de heer J.A. Kusters
t 0412-633328; f 0412-624652
info@kustersmetaal.nl

LASER 2000 BENELUX CV
Laser 2000 is een High Tech leverancier van lasers en op laser gebaseerde
systemen voor de industriële en
wetenschappelijke markt. Op de Presisiebeurs presenteren we toonaangevende merken zoals Synrad, ACI
laser, Universal laser systems en
Optec.We demonstreren diverse
werkende systemen zoals een CO2
laser, YAG markeerlaser en een Excimeer micromachining station.
Nieuw dit jaar is een “tweede stand”
volledig ingericht met Optomechanica
van New Focus en OWIS. Van OWIS
presenteren we een selectie van zeer
nauwkeurige handmatige en gemotoriseerde positioneersledes. Deze kunnen met elkaar worden gecombineerd
tot meer-assige systemen. New Focus
en OWIS zijn gespecialiseerd in positionering met hoge nauwkeurigheden
tot in het nanometer bereik voor
translatie, rotatie en goniometrische
bewegingen.
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LASER 2000 BENELUX CV
Postbus 20, 3645 ZJ VINKEVEEN
Contactpersoon:
de heer S.W. van Hof
t 0297-266191; f 0297-266134
vanhof@laser2000.nl
www.laser2000.nl
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LAPROCON
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LAPROCON Lasertechnologie:
Design for laser manufacturing, van
productontwerp via laserprocesonderzoek en laser jobshop
t/m de realisatie van
een laserproductiesysteem (t.b.v.
serie- of massaproductie).
LAPROCON Laserveiligheid: Realisatie van laserveilige productiemiddelen
(voldoen aan Europese Machinerichtlijn CE en wetgeving Verenigde
Staten) als ook het creëren aan een
laserveilige werkomgeving (Nederlandse Arbo-wet en Belgische
Welzijnswet) d.m.v laserstralingsmetingen, laserclassificatie
toekenning 1(M), 2(M), 3R, 3B, 4 en
Risico Inventarisatie en Evaluatie
Laserveilig Machineontwerp en
Werkomgeving.
LAPROCON
De Koperslager 10, 5591 MT HEEZE
Contactpersoon:
de heer Chris Nillesen
t 040-2221797; f 040-2222698
nillesen@laprocon.nl
www.laprocon.nl

LASERTEC BV
Lasertec is gesitueerd in Barendrecht even ten
zuiden van Rotterdam en is
opgericht in
1992. Vanuit het
laser markeren
op contract basis
is het uitgegroeid
tot een leverancier van laser
applicaties. Naast
nog steeds het leveren van lasermarkeer en graveer opdrachten op
contract basis is ook het leveren van
complete proces oplossingen mogelijk
geworden. Hierbij ligt de focus van
Lasertec op het beheersen en ten
volste benutten van laser materiaal
interacties.
Tijdens de precisiebeurs 2008 zullen
met name de mogelijkheden van het
met hoge resolutie (1500 dpi) textureren van matrijsdelen, stempels en
directe eindproducten worden tentoongesteld. Hierbij is het mogelijk
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om innovatieve materialen zoals keramiek en hardmetaal te bewerken
waar conventionele technieken het
laten afweten.
LASERTEC BV
Bijdorp-Oost 4, 2992
LA BARENDRECHT
Contactpersoon:
de heer Richard Huiberts
t 0180-644744; f 0180-644799
lasertec@lasertec.nl
www.lasertec.nl

LEUVEN AIR BEARINGS
Leuven Air Bearings: Industrial Air
Bearing Solutions.
Leuven Air Bearings (LAB) ontwikkelt
en produceert luchtlagersystemen
voor hoge precisie- en/of hoge snelheidstoepassingen. Luchtlagers
worden zowel in lineaire als rotationele toepassingen gebruikt: precisie
meetappratuur, testapparatuur,
mikroeletronika, compressoren,
generatoren en turbo’s.
LAB integreert zijn eigen technologie
in bestaande industriële toepassingen.
LAB heeft eigen CAD-gebaseerde
software voor produktontwikkeling,
simulatie en optimalisatie. Naast
design is het ganse productieproces
tot en met de kwaliteitscontrole
onder de verantwoordelijkheid van
LAB.
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LEMO CONNECTORS
NEDERLAND BV

8

De vraag naar connectorverbindingen
in en naar vacuüm omgevingen is zeer
actueel LEMO Connectors Benelux
heeft een divers scala aan vacuüm
connector oplossingen
(< 10-7 mbar.l.s-1).
Vele engineers en eindgebruikers
beamen het probleem dat wanneer er
meerdere contact soorten (Coax,
Triax, HV, Multipole etc.) gebruikt
worden in één applicatie er dan ook
meerdere connectoren gebruikt dienen te worden. Dit kost u als engineer vaak ruimte maar ook tijd. Voor
veel van deze gebruikers heeft LEMO
standaard en klantspecifieke één connector oplossingen.
Vraag onze standbemanning naar de
mogelijkheden voor uw applicaties!
LEMO CONNECTORS
NEDERLAND BV
De Trompet 2108,
1967 DC HEEMSKERK
Contactpersoon:
de heer Rene Lengers
t 0251-257820; f 0251-257821
info@lemo.com
www.lemo.com

LEUVEN AIR BEARINGS
Romeinse straat 18, B 3001 LEUVEN
Contactpersoon:
de heer Daniel Van Hulle
t 0032-16401244; f 0032-16400019
daniel.vanhulle@
leuvenairbearings.com
www.leuvenairbearings.com
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LM SYSTEMS BV
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LM Systems BV te Veenendaal, het
verkoopkantoor voor THK in Nederland, toont de verschillende THK
geleidingen en kogelomloopspindels,
alle uitgevoerd met “caged ball technology” (kogelketting uitvoering).
Deze technologie biedt de mogelijkheid, gecombineerd met de voordelen
van de X opstelling van de loopbanen
nauwkeurigheden in het nano-bereik
te realiseren. Er worden ook complete units in verschillende grootte en
uitvoering getoond, waarbij een geleiding en een kogelomloopspindel,
beide met deze “caged ball technology” worden samengebouwd tot
een compacte, ultra-stijve en zeer
nauwkeurige unit. Tenslotte zullen
nog een aantal miniatuurgeleidingen
(welke tot een minimale railbreedte
van 1 mm geleverd kunnen worden)
gepresenteerd.

LOUWERS GLASS AND CERAMIC TECHNOLOGIES
Louwers vormt in vele gevallen de
ontbrekende schakel bij de
ontwikkeling en productie van glazen
en keramische precisiecomponenten
voor tal van high-tech industrieën.
Louwers kenmerkt zich met name als
kennisondersteunende partner bij de
ontwikkeling en de toepassing van
velerlei precisiecomponenten. Niet
alleen conceptontwikkeling, verificatie
en prototyping, maar ook de vervaardiging van de nulseries en de productieseries 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
serieproductie voor uiterst concurrerende prijzen, met behoud van de
welbekende hoge Louwers kwaliteit
kan worden gerealiseerd.

LOUWERS GLASS AND
CERAMIC TECHNOLOGIES
Energieweg 3a, 5527 AH HAPERT
Contactpersoon: de heer B. Schepers
/ de heer S. van den Cruijsem
t 0497-339696; f 0497-386372
info@louwers.nl
www.louwers.nl

MAGNETIC INNOVATIONS BV

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

Magnetic Innovations is een vooruitstrevend kenniscentrum op het
gebied van elektrische actuatoren
zoals lineaire- en rotatiemotoren. Wij
maken gebruik van 2D/3D magnetische simulatiesoftware zodat de
mogelijkheden van verschillende
designs snel bepaald kunnen worden.
Op de beurs introduceren wij 2 nieuwe innovatieve producten.

LTW LINEAIR
82
TECHNIEK DE WAARDT
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Passieve snelheidssensor(geofoon)
Deze gepatenteerde passieve sensor
is compact, heeft een eigen frequentie
< 1 Hz en is hiermee uitermate
geschikt voor gebruik in een high
level actief trillingsisolatie systeem.
Moving magnet Actuator (patent
pending)
Deze direct drive lineaire motor
heeft een hoge bandbreedte, door
het ontbreken van bewegende draden
is een hoge levensduur mogelijk.
Deze actuator is hierdoor geschikt
voor vacuüm toepassingen en gebruik
in hermetisch afgesloten omgevingen.
MAGNETIC INNOVATIONS BV
Oude Kerkstraat 61a,
5507 LB VELDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Bart van den Broek
t 040-2051718; f 040-2052876
bart.van.den.broek@magneticinnovations.com
www.magneticinnovations.com

LTW LINEAIR TECHNIEK
DE WAARDT
Meridiaan 24, 2801 DA GOUDA
Contactpersoon:
de heer W. de Waardt
t 0182-532555; f 0182-571017
info@ltw-benelux.com
www.ltw-benelux.com
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TESA6ISIO 

TESA6ISIO 

TESA6ISIO 

Our latest
manual machine version,
smaller but without compromise
on metrological performance.
High precision made accessible to all.

Manual, DCC or DCC MULTISENSOR
machines.
Equipped with TESAVISTA
or PC-DMIS software.
The undisputed reference for industry.

VALUE or UNIVERSAL machines
with volumetric compensation, powerfull
illumination with various incident angles
for finest detection of sharp edges.
A vision of Excellence.

4%3! "ENELUX Measuring Instruments and Systems
Pascal Siebens - Generaal de Wittelaan 17 - Bus 21 - B-2800 Mechelen
Tel. 015 435 301 - Fax 015 435 302 - www.tesabs.ch - tesa-benelux@hexagonmetrology.com
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MARTEK BVBA
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MARTEK BVBA
Rue Du Broux 16,
B 1320 BEAUVECHAIN
Contactpersoon:
de heer F. Geerinckx
t 0032-10868280; f 0032-10868289
francis.geerinckx@martek.be
www.martek.be

MAXON MOTOR
BENELUX BV
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maxon motor benelux op de Precisiebeurs 2008
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 precisieaandrijvingen en -systemen, ontwikkelt en vervaardigt maxon motor gelijkstroommotoren met een ijzerloos anker tot
500 Watt. Combinaties met planeetof tandwielvertragingen, encoders,
besturingselektronica evenals high
tech keramische componenten bieden
maatwerk, klantspecifieke oplossingen. maxon motor onderscheidt zich
verder door innovatiekracht, topkwaliteit en een wereldwijd verkoopnetwerk. Het belangrijkste is de kwaliteit
van de oplossingen die samen met de
klanten gerealiseerd worden.
MAXON MOTOR
BENELUX BV
Postbus 716, 7500 AS ENSCHEDE
Contactpersoon: de heer M. Roorda
t 053-4864781; f 053-4864788
kim.funke@maxonmotor.com
www.maxonmotor.nl
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MASÉVON TECHNOLOGY BV
Masévon is specialist in engineering
en realisatie van hightech equipment
en opereert in het volledige spectrum
van de mechatronica: mechanica,
elektro en besturingstechnologie.
Naast ontwikkelingen ten behoeve
van prototyping, heeft Masévon
tevens een goede positie ontwikkeld
in de assemblage van hoogwaardig
equipment, ook in kleine series.
Masévon fungeert als (system-)supplier voor leidende Nederlandse en
buitenlandse ondernemingen.
Door specifieke kennis en kunde te
combineren met een no-nonsense
mentaliteit, heeft Masévon een uitstekende Europese marktpositie ingenomen en levert onder meer aan

MAVOM BV
MAVOM presenteert zich tijdens de
precisiebeurs met UV-lijmen en
smeermiddelen.
UV-Lijmen
UV-lijmen zijn bij uitstek geschikt
voor precisieverlijmingen op diverse
onderdelen en materialen. Ook bijbehorende apparatuur en toebehoren
zijn aanwezig. Indien gewenst kunnen
wij u een demonstratie op onze stand
geven.
Smeermiddelen
Daarnaast presenteren wij de Molykote smeermiddelen van Dow Corning en Krytox smeermiddelen van
DuPont. Deze product zijn geschikt
voor het smeren van precisieonderdelen van metaal of kunststof. Het
gaat hier om hoogwaardige smeermiddelen die levensduursmering 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
www.mavom.nl
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chemische-, voedingsmiddelen-, luchten ruimtevaart-, semi conductor- ,
solar-, display- en andere hoog
gekwalificeerde en “demanding”
industrieën en markten.
Masévon behoort naast Machinefabriek Tuin, Vernooy Vacuüm
Engineering en Reinders Waterbehandeling en Apparatenbouw tot
de Triumph Group.
MASÉVON TECHNOLOGY BV
De Nieuwe Haven 6a, 7772 BC
HARDENBERG
Contactpersoon: de heer A.J. Altena
t 0523-216650; f 0523-611083
aja@masevon.com
www.masevon.com
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MECAL APPLIED
MECHANICS BV
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MECAL is a fast-growing, engineering
organisation active in the global
market of Wind Energy and Semiconductor Industry. With our headquarter in Enschede (NL) and offices
in Groningen (NL), Veldhoven (NL),
Virginia (US) and Tokyo (JP), MECAL
employs 100 people world-wide.
We offer a wide range of high-tech
innovative products and services from
design and analysis to product creation and implementation. We have a
continuous drive to innovate and
further develop pragmatic and high
end solutions. Our business unit
Semiconductor Product Development
has gained extensive experience in
Precision Engineering, Motion
Control Systems, Anti Vibration
Equipment and Opto-Mechanics
Systems.
MECAL APPLIED
MECHANICS BV
De Run 8245,
5504 EM VELDHOVEN
Contactpersoon: de heer B. Bakker
t 040-2302700; f 040-2302770
info@mecal.nl
www.mecal.eu

MEVI BV FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE
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 ontwikkelen, engineeren en realiseren
van complete (prototype) machines
en modules op klantenorder. Samen
met gespecialiseerde bedrijven op het
gebied van elektronica en machinebesturingen worden volledige projecten
gerealiseerd voor opdrachtgevers die
actief zijn op de markt van halfgeleiders, kopieerapparaten, de cd- en
dvd-industrie, automotive en de elektronica-industrie. Daarnaast is Mevi
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Group gespecialiseerd in het produceren van fijnmechanische onderdelen
in elke gewenste materiaalsoort
(ferro, non-ferro of kunststoffen) in
aantallen variërend van enkelstuks tot
enige honderden.
MEVI BV fijnmechanische industrie is
gespecialiseerd in fijnmechanica
(micron-gebied) en machinebouw.
MEVI BV FIJNMECHANISCHE
INDUSTRIE
Postbus 238, 5700 AE HELMOND
Contactpersoon: mevrouw F. Colen
t 0492-538615; f 0492-538735
fcolen@mevi.com
www.mevi.com

MICOS GMBH
MICOS ontwikkelt en produceert
lowcost en high-end positioneersystemen o.a. ook voor toepassing in het
hoogvacuüm.
Een bijzonder toepassingsgebied is de
productie van multi-assige systemen,
de zogenaamde hexapod en SpaceFAB. Het grote voordeel van deze
systemen is, dat het draaipunt door
programmering naar keuze kan worden veranderd.
Daarnaast presenteert MICOS haar
nieuwste lineairslede met lineairmotoraandrijving, die excelleert op het
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gebied van precisie en door toepassing van nieuw ontwikkelde lineairmotor een uitermate geringe warmteontwikkeling kent.
MICOS GMBH
Freiburger Strasse 30,
D 79427 ESCHBACH
Contactpersoon:
Mr. dr. Wolfgang Meienburg
t 0049-76345057230;
f 0049-76345057393
sales@micos.ws
www.micos.ws
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MIFA ALUMINIUM BV
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MIFA Aluminium is gespecialiseerd in
het extruderen van aluminium profielen met zeer hoge nauwkeurigheid.
Het precisie-extrusieproces biedt constructeurs de grootst mogelijke ontwerpvrijheid. MIFA is in staat om profielen met toleranties te persen vanaf
+/-0,02 mm. Door het gebruik van
innovatieve profielontwerpen en precisietechniek is het mogelijk om veeleisende geometrieën te persen, een
goede oppervlaktekwaliteit te realiseren en extreem dunne wanddiktes van
0,3 mm te persen. MIFA heeft tevens
de mogelijkheid om profielen in
Magnesiumlegeringen te persen.
MIFA levert klantspecifiek profielen
van kleine tot grote series en heeft
tevens de capaciteiten in huis om
hoogwaardige CNC bewerkingen,

MIKROCENTRUM
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Cursussen voor techniek & organisatie. Specifiek op het gebied van precisie technologie.
MIKROCENTRUM
Postbus 359, 5600 AJ EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer F. Bruls
t 040-2969933; f 040-2969930
f.bruls@mikrocentrum.nl
www.mikrocentrum.nl

oppervlaktebehandelingen en assemblage uit te voeren.
MIFA ALUMINIUM BV
Deltakade 4-6, 5928 PX VENLO
Contactpersoon:
de heer Ivo van Galen
t 077-3898888; f 077-3898989
sales@mifa.nl
www.mifa.nl

MIKROPRODUKTION

Nr.5

2008

168

Mijnsbergen is gespecialiseerd in
dynamische en hoog-nauwkeurige
motion control oplossingen. Naast de
selectie van componenten realiseren
we complete projecten van ontwerp
tot en met installatie. Op de Precisiebeurs tonen we het programma
ELMO servoregelaars en AKRIBIS
lineaire motoren, torquemotoren en
voice coil actuators. De motoren en
actuators zijn leverbaar als losse componenten en als complete modulen
inclusief geleidingen, encoders en
bekabeling in een behuizing.
MIJNSBERGEN BV
Postbus 166, 3640 AD MIJDRECHT
Contactpersoon: de heer H. le Noble
t 0297-285821; f 0297-272326
info@mijnsbergen.nl
www.mijnsbergen.nl
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MIKROPRODUKTION
Postbus 840, 6800 AV ARNHEM
Contactpersoon:
de heer H. Klarenaar
t 026-8443954
amadis@live.nl
www.mikroproduktion.com

MINIMOTOR BENELUX
MINIMOTOR Benelux staat als filiale
van de FAULHABER Groep, in voor
de verkoop van haar producten in de
Benelux. Het productengamma elektrische servo-komponenten met een
vermogen tot enkele honderden
Watt omvat DC-micromotoren mét
en zonder borstels, miniatuur stappenmotoren en lineaire motoren, bijhorende tandwielkastjes, tacho’s,
encoders, drivers en motion controllers. Het gamma wordt gekenmerkt
door een maximale vermogen/volume
verhouding, uiterst hoog rendement,
precisie en levensduur. Naast stan-

MIJNSBERGEN BV
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daard producten levert Minimotor
Benelux ook speciale uitvoeringen
aangepast aan de meest veeleisende

applicaties. Typische toepassingen
voor Faulhaber producten zijn o.a.
optische en medische apparatuur, factory automation en robotica, instrumentatie, telecom, kantoormachines,
militaire en ruimtevaart industrie.
MINIMOTOR BENELUX
Dikberd 14/6c, B 2200 HERENTALS
Contactpersoon:
de heer Diego Kennis
t 0031-756148635
f 0031-756148636
info@minimotor.nl
www.faulhaber.com
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MI-PARTNERS BV

185

MI-Partners is een vooraanstaand
mechatronica kenniscentrum en ontwikkelt high-tech mechatronische
systemen en producten. De ontwikkelactiviteiten worden op projectmatige wijze uitgevoerd op eigen locatie.
Hier beschikt MI-Partners over een
infrastructuur met moderne simulatie
en analyse tools, werkplaatsen en
cleanroom.
MI-Partners heeft toegang tot de allernieuwste technologieën uit de universitaire wereld, via medeoprichter Prof.
Dr. Ir. Maarten Steinbuch van de TU
Eindhoven en de steun van Prof. Dr.
Ir. Jan van Eijk van de TU Delft.
Op onze stand tonen wij een actief
vloertrillings isolatiesysteem.
Het vermogen om trillingen te isoleren, met name in het gebied beneden
1 Hz, is uniek. Dit is mogelijk middels
het toepassen van gepatenteerde
sensoren, een integraal ontwerp en
geavanceerde regeltechniek.
MI-PARTNERS BV
Dillenburgstraat 9,
5652 AM EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Leo Sanders
t 040-2597322; f 040-2597324
l.sanders@mi-partners.nl
www.mi-partners.nl

MIYACHI EUROPE BV
MIYACHI EUROPE is onderdeel van
de Miyachi Group, een wereldleider
en producent op het gebied van precisie verbindingsapparatuur en –systemen voor de volgende technieken:
weerstandslassen, laserlassen, hot-bar
bonding & soldering, precisie doseren
en benchtop peripherals zoals

15
soldeeraccesoires en anti-statische
producten.
Onze vestiging in Helmond heeft een
ultramodern ‘Technology Center’
met de nieuwste apparatuur voor de
ontwikkeling van de applicaties van
onze klanten. Wij hebben standaard
apparatuur op voorraad voor snelle
levering. Daarnaast kan onze engineering en productie snel reageren op
klantwensen voor specifieke systemen.
MIYACHI EUROPE BV
Postbus 164, 5700 AD HELMOND
Contactpersoon: de heer M. Barthel
t 0492-542225; f 0492-536222
m.barthel@mec.miyachi.com
www.mue.miyachi.com

MOLENAAR OPTICS VOF

116
microscooponderdelen tot digitaal
bestuurbare profielprojectoren.

Molenaar Optics levert innovatieondersteuning voor toepassingen met
optische- en opto-mechanische componenten. Ontwerpen kunnen zowel
standaard als custom-made onderdelen bevatten. Optische componenten
lopen uiteen van eenvoudige lenzen,
spiegels of prisma’s tot complexe
multi-element laser objectieven voor
materiaalbewerking of telecentrische
cameralenzen voor vision systemen.
Opto-mechanische onderdelen
omvatten houders voor optiek alsmede handmatige en gemotoriseerde
instelsystemen. Molenaar Optics adviseert en levert ook optische meetinstrumenten, van eenvoudige microscopen en modulaire
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MOLENAAR OPTICS VOF
Gerolaan 63a, 3707 SH ZEIST
Contactpersoon: de heer Robert
Molenaar
t 030-6951038; f 030-6961348
info@molenaar-optics.nl
www.molenaar-optics.eu

MITUTOYO
NEDERLAND BV

20

MITUTOYO NEDERLAND BV
Postbus 550,
3900 AN VEENENDAAL
Contactpersoon:
de heer T. Kawamura
t 0318-534911; f 0318-534913
t.kawamura@mitutoyo.nl
www.mitutoyto.nl
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MURAAD BV

81

Jong bedrijf met jarenlange ervaring in
de Geometrische Meettechniek.
Motto: Bij vragen zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.
Getoond wordt o.a :
r Precisie Elementen en Optiek van
Walter UHL
r Profielprojector en Assenmeetmachine van Dr-Schneider
r Contour-Ruwheidsmeter van T&S
r Test instrumenten van CV Instruments Europe BV
MURAAD BV
Kerkweg 73, 8091 EV WEZEP
Contactpersoon: de heer A. de Raad
t 038-3765858; f 038-3759022
muraadbv@gmail.com
www.muraad.nl

NEDINSCO BV

93

Nedinsco ontwikkelt, ontwerpt, kwalificeert en produceert hoogwaardige
systemen volgens klantspecificatie.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
technologieën optiek, mechanica,
elektronica en software. Nedinsco is
in staat het volledige traject van idee
tot serieproductie voor haar klanten
te verzorgen. De klanten waarvoor
Nedinsco werkt, bevinden zich voornamelijk in de halfgeleider-, defensie-,
medische- en optische industrie.
NEDINSCO BV
Jan van Riebeeckweg 5,
5928 LG VENLO
Contactpersoon:
de heer E. van Bokhoven
t 077-3558777; f 077-3518787
sales@nedinsco.nl
www.nedinsco.nl
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MYTRI BV
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Mytri B.V. is al sinds 1957 fabrikant
van precisie granieten vlakplaten en
toebehoren en behoort tot één van
de meest vooraanstaande fabrikanten
van Europa. Mytri maakt precisie graniet in vele varianten en voor uiteenlopende doeleinden (bijv. meetportalen, machinebeddingen) tot in iedere
meetbare nauwkeurigheid.
Leveringsprogramma (zowel standaarduitvoeringen als volgens tekeningen van de klant):
r precisie granieten vlakplaten uit
Fine Black graniet
r (goedkoper alternatief: MμCal lowbudget-line graniet)
r lichtgewicht granieten vlakplaten
(z.g. sandwichconstructie)
r meetportalen, machinebeddingen
r winkelhaken, meetbalken, parallellinialen, centerbokken, etc.
r meetstatieven

r bijbehorende veiligheids- onderzettafels en onderzetkasten / onderzetbokken
r reparatie / kalibratie van precisie
graniet (evt. op locatie!)
r onderhoudsproducten voor graniet
MYTRI BV
Laan van Westenenk 60,
7336 AZ APELDOORN
Contactpersoon:
de heer G. van den Brink
t 055-5429174; f 055-5428486
info@mytri.nl
www.mytri.nl

NATIONAL INSTRUMENTS
National Instruments staat bekend als
leverancier van de grafische programmeeromgeving LabVIEW en van innovatieve meet-, test- en automatiseringsoplossingen.
Een nieuwe ontwikkeling in de automatiseringsmarkt is de PAC (Programmable Automation Controller),
die door middel van LabVIEW geprogrammeerd kan worden. De FPGAgebaseerde PAC’s van National
Instruments worden grafisch geprogrammeerd en zijn tot wel 100 maal
sneller dan de huidige PLC’s. Dankzij
deze snelheid kan een PAC vele processor-intensieve applicaties nauwkeurig aansturen, terwijl de robuust-

86

47

heid gegarandeerd is. Leer meer over
de PAC’s en kom naar onze stand
(nummer 47), of bezoek onze website: www.ni.com/pac
NATIONAL INSTRUMENTS
Pompmolenlaan 10,
3440 AC WOERDEN
Contactpersoon:
mevrouw Arina van Leenen
t 0348-433466; f 0348-430673
arina.van.leenen@ni.com
www.ni.com/netherlands

NEWPORT SPECTRA
PHYSICS GMBH

144

Newport’s Agilis range of piezodriven devices continues to grow
A linear stage and a polarizer rotator
have been introduced
Newport has expanded its Agilis
range of products with two new additions: the AG-LS25 high precision
miniature linear stage and the
Agilis(tm) Series piezo motor-driven
rotation stage or polarizer rotator.
The growing Agilis family is now comprised of a wide array of piezo motor
remote controllable devices for laser
optical setups including mirror
mounts, linear stages and rotation
stages as well as an electronic controller.

NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION LAB
Het Computer Vision Lab van de
NHL is in 1994 gestart en is inmiddels uitgegroeid tot een goed uitgerust laboratorium. Doelstellingen van
dit Lab zijn:
r Vergaren van kennis en expertise
r Opbouwen kennisnetwerk en
marktverkenning
r Verrichten van (betaald) onderzoek
en werkzaamheden in opdracht van
het bedrijfsleven
r Verzorgen van een computervision
cursus voor het bedrijfsleven
r Kennistransfer richting het bedrijfsleven

55

De staf van dit Lab bestaat uit een
coördinator, een docent, twee
projectingenieurs en een junior
onderzoeker. Ruim 130 studenten
hebben hun stage- of afstudeeropdracht 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
www.nhl.nl/computervision

NEWPORT SPECTRA
PHYSICS GMBH
Guerickeweg 7,
D 64291 DARMSTADT
Contactpersoon: Mrs. B. Heil
t 0049-6151708910; f 00496151708954
bettina.heil@newport.com
www.newport.com

NIJDRA SPECIAL PRODUCTS BV
Nijdra is een zelfstandig, full-service
bedrijf gespecialiseerd in engineering,
verspaning, slijpen en assemblage van
fijnmechanische onderdelen en

11

samenstellingen. Nijdra levert totaaloplossingen voor alle fijnmechanische
vraagstukken aan zowel grote als kleine afnemers wereldwijd.
De Nijdra Groep profileert zich als
een systeem-supplier!
Nijdra is ISO-9001-2000 en ISO
14001 : 2004 gecertificeerd, een
waarborg voor kwaliteit en milieuverantwoordelijkheid in product, dienstverlening en logistiek. Onze drie vestigingen beschikken over een goed
geoutilleerde en geconditioneerde
meetruimte.
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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 SPECIAL PRODUCTS
BV
Postbus 85, 1462 ZH MIDDENBEEMSTER
Contactpersoon: de heer Dennis van
Dijk
t 0299-689900; f 0299-683475
dijk.d@nijdra.nl
www.nijdra.com
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NMI VAN SWINDEN
LABORATORIUM
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NMi Van Swinden Laboratorium,
onderdeel van Nederlands Meetinstituut (NMi), vormt hét Nederlandse
kennisinstituut op het gebied van
metrologie, dat wil zeggen, de wetenschap van het meten. NMi VSL
beheert de nationale meetstandaarden en ontwikkelt nieuwe meetstandaarden en -faciliteiten om tegemoet
te komen aan de behoefte van industrie, overheid en samenleving naar
steeds nauwkeurigere metingen. NMi
VSL zet haar meetfaciliteiten in voor
de kalibratie van standaarden en
instrumenten van klanten. Daarnaast
kan onze expertise worden ingezet bij
het oplossen van meetproblemen bij
klanten, in de vorm van consultancy
of onderzoek op maat. Op de Precisiebeurs tonen we onze nieuwste
ontwikkelingen.
NMI VAN SWINDEN LABORATORIUM
Postbus 654, 2600 AR DELFT
Contactpersoon:
de heer dr. M.G.A. van Veghel
t 015-2691500; f 015-2612971
length@nmi.nl
www.nmi.nl

Detailopname van de taster van onze
F25 micro-CMM in vergelijking met een
5 Eurocent muntstuk.
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NORMA GROEP BV
Norma Group – een system supplier
van formaat!
In twee jaar tijd is de Norma Groep
verviervoudigd naar 450 medewerkers. Op 1 oktober 2008 is als laatste
de mechanische activiteit van Thales

49
aan de Norma Groep toegevoegd.
Bovendien is Norma enkele jaren
geleden gestart met een vestiging in
Indonesië.
Naast het submicron verspanen en
cleanroommontage, heeft Norma
Groep ook ervaring in engineering,
composieten en mechatronische
modulebouw. Door een mix van technologie gecombineerd met financiële
sterkte, projectmanagement en een
gezonde ambitie, is een system supplier van formaat ontstaan. De slogan
“inspired by challenge” wordt met
leven gevuld. Daagt u ons verder uit?
NORMA GROEP BV
Postbus 531, 7550 AM HENGELO
Contactpersoon:
de heer Mark van Zutphen
t 074-2482401; f 074-2484066
mark.vanzutphen@norma-mpm.nl
www.normabv.nl

NOVA-ASTRON
NOVA-ASTRON both have their
mission to make discoveries in astronomy happen, via the development of
novel and innovative technologies and
to carry out front-line astronomical
research.
At the Precisiebeurs, we show our
latest developments on infrared spectroscopic systems
( www.astron.nl/p/RD_compgOptics.
htm ) for the worlds most advanced
space and ground-based telescopes.
During the exhibition you can discuss
with NOVA-ASTRON experts and
experience how our technology
opens new possibilities for your applications. Also you can learn about
opportunities for your business in
realization of the European Extremely
Large Telescope (E-ELT).
Techniques include:
r precision milling
r extreme light weighting
r polished aluminium mirrors
Spectacular hardware is on display,
including:
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r the JWST–MIRI Qualification model
r the X-shooter extreme light weight
balance arm
r polished aluminium mirrors for
cryogenic applications
NOVA-ASTRON
Postbus 2, 7990 AA DWINGELOO
Contactpersoon:
de heer R.G.B. Halfwerk
t 0521-595100; f 0521-595101
halfwerk@astron.nl
www.astron.nl

NTS GROUP BV

7

Creatie, realisatie en optimalisatie van
mechatronische systemen en modules
De NTS-Group neemt de verantwoordelijkheid voor de creatie, realisatie en optimalisatie van mechatronische systemen en modules voor
wereldwijd opererende OEM’s. De
NTS-Group bestaat uit een keten van
gespecialiseerde bedrijven in Nederland, Tsjechië, Israël en China, elk
met specifieke kennis en technologie.
Samen met een netwerk van strategische partners en leveranciers, is de
NTS-Group in staat haar klanten een
complete oplossing te bieden voor
elke stap van de lifecycle van een product.
Hiermee helpt de NTS-Group haar
klanten om in kortere doorlooptijd
succesvol machines van hoge kwaliteit
te leveren aan hun markt, tegen competitieve prijzen. De NTS-Group
streeft ernaar om de meest gerespecteerde leverancier te zijn binnen haar
vakgebied.
NTS GROUP BV
Postbus 7093, 5605 JB EINDHOVEN
Contactpersoon:
mevrouw M. Stienstra
t 040-2597211; f 040-2597286
michelle.stienstra@nts-group.nl
www.nts-group.nl

NUMERIK JENA GMBH
Wij zetten de maatstaf.
NUMERIK JENA ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd precisie-encoders voor de positieterugmelding in de automatiseringstechniek.
Lineaire encoders met resoluties tot
0.05 μm, nauwkeurigheden tot ± 1
μm en extreem kleine afmetingen
met optioneel geïntegreerde schakelsensoren.
Roterende encoders met hoge resoluties en een ongekend vlak ontwerp
voor de toepassing in rondassen en
bij torque motoren.
De korte-golffout (interpolatie-fout)
is sterk verminderd door de introductie van elektronische compensatie
van de amplitude en offset afwijkingen
van de aftastsignalen.
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NUMERIK JENA GMBH
Ilmstrasse 4, D 07743 JENA
Contactpersoon: Mr. Uwe Heins
t 0049-364147280;
f 0049-3641472820
info@numerikjena.de
www.numerikjena.de

NVPT
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Doel van de NVPT is het stimuleren
van ontwikkeling en toepassing van de
precisietechnologie en het vergroten
van de belangstelling voor dit kennisintensieve vakgebied. Met haar grote
kennispotentieel, qua niveau en vakdisciplines, levert de NVPT een bijdrage aan de (vaktechnische) ontwikkeling van de leden en van de
precisietechnologie. Doelgroep zijn
bedrijven actief in fijnmechanica,
mechatronica en industriële automatisering, en research- en onderwijsinstellingen. Leden werken aan de ontwikkeling van of leggen zich toe op de
levering van hoogwaardige producten,
productiefaciliteiten en diensten.
Kennisoverdracht en informatie-uitwisseling over precisietechnologie zijn
de belangrijkste producten c.q. dien-
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sten van de NVPT. Met onder meer
het vakblad Mikroniek en het PTjaarboek heeft de NVPT een naam opgebouwd. Nieuw in het aanbod zijn het
Young Precision Network (netwerk
voor jonge precisietechnologen), de
5-daagse internationale summerschool voor opto-mechatronica.
Themadagen (samen met het Mikrocentrum) over een actueel thema dat
vanuit verschillende invalshoeken
wordt belicht door deskundigen uit
kennisinstellingen en bedrijven. Het
veel bezochte PrecisiePortaal
(www.precisieportaal.nl) biedt on-line
toegang tot actuele informatie over
opleidingen, evenementen en NVPTactiviteiten, en tot een database met
onder meer veertig jaargangen Mikroniek-artikelen.
NVPT
Postbus 359, 5600 AJ EINDHOVEN
Contactpersoon:
mevrouw Marijke Keepers
t 040-2969911; f 040-2969910
info@nvpt.nl
www.precisieportaal.nl

Nr.5

2008

MEVI, de
bro
nv
oo
r
ie

ts n

ieuws
8FUI%FO0VEFOTUSBBUt45)FMNPOE
5FM t'BY t&NBJMJOGP!NFWJDPN

Mevi Group biedt u het neusje
van de zalm als het gaat om ontwikkeling, engineering en realisatie
van complete machines, prototypes
en modules. Voor meer info:
http://www.mevi.com

OCEAN OPTICS
Als leverancier van op glasvezelgebaseerde spectrometers bied Ocean
Optics een compleet scala aan spectroscopie gerelateerde producten,
uiteenlopend van optische sensoren,
lichtbronnen, glasvezelkabel, laagdikte
meetsystemen, LIBS systemen, Raman
systemen, filters en accessoires.
Toepassingen zijn onder andere te
vinden in de chemische, biochemische, halfgeleider en farmaceutische
industrie. Tijdens de beurs wordt er
speciale aandacht geschonken aan de
uitgebreide toepassingsmogelijkheden
van deze systemen, zoals LED- en
laseranalyse, kleuranalyse, plasma
metingen, NIR procesbewaking, bepaling van de chemische samenstellingen
en meer.
Nieuw dit jaar zijn de revolutionaire
Jaz optische meetunit en de UV
gevoelige Maya spectrometer series.
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OCEAN OPTICS
Geograaf 24, 6921 EW DUIVEN
Contactpersoon:
de heer Henri Tellegen
t 026-3190500; f 026-3190505
info@oceanoptics.eu
www.oceanoptics.eu

OMRON ELECTRONICS BV
Xpectia, het nieuwe vision-systeem
van Omron Industrial Automation,
omvat een breed gamma controllers
met en zonder touchscreen en is
geschikt voor maximaal vier camera’s.
Omdat de compacte en snelle (80
fps) twee megapixel UXGA-camera’s
(kleur/monochroom) een hoge resolutie hebben, het systeem geschikt is
voor zowel 2D- als 3D-inspectie en
vele kleuren kent, kan het systeem
- net als het menselijk oog - objecten
met alle mogelijk afmetingen en kleuren herkennen. Het Xpectia visionsysteem is erg gebruiksvriendelijk;
installatie en onderhoud zijn erg eenvoudig. De camera-instelling is automatisch en er worden geen kleurfilters gebruikt, waardoor de objecten
met één tool kunnen worden geïnspecteerd.

57 + 58
OMRON ELECTRONICS BV
Wegalaan 61,
2132 JD HOOFDDORP
Contactpersoon:
de heer ing. P.J. Verstappen
t 023-5681100; f 023-5681188
omron-nl@eu.omron.com
www.industrial.omron.nl
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OLYMPUS
NEDERLAND BV

90

Olympus is de leverancier van optische inspectie instrumenten en componenten voor OEM toepassingen.
Van eenvoudige stereomicroscopen
tot complexe confocale microscopen
aangevuld met digitale camera’s en
opslag en beeldbewerkingssoftware
worden vanuit Zoeterwoude ondersteund. Olympus is tevens expert op
het gebied van NDO technieken
zowel visueel, endoscopen als ultrageluid en wervelstroomtesters worden
aangeboden.
Wanddiktemeters voor verschillende
materialen zitten in het leveringspakket.
Het is bij Olympus standaard dat op
elk vakgebied expertise, begeleiding
en service beschikbaar is, neemt u
voor uw vragen maar contact met
ons op.
OLYMPUS NEDERLAND BV
Postbus 18,
2380 AA ZOETERWOUDE
Contactpersoon:
mevrouw Janneke Lek
t 071-5450841; f 071-5450802
janneke.lek@olympus.nl
www.olympus.nl
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OPTIWA BV

163

Innovatief in efficiënt produceren.
Optiwa BV is als toeleverancier
gespecialiseerd in het seriematig vervaardigen van hoogwaardige fijnmechanische metalen en kunststof
onderdelen en samenstellingen op
basis van verspanende technieken.
Toleranties tot in het μ-bereik kunnen worden gegarandeerd. Optiwa
investeert doorlopend in nieuwe productietechnieken, machines en mensen. Ten behoeve van nauwkeurige
maatvoering zijn de productieruimtes
geklimatiseerd. De bedrijfsfilosofie
van Optiwa is erop gericht om middels continue efficiëntie verbetering
de productiekosten 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
aantal zeer nauwkeurige gedraaide en
gefreesde producten met toleranties
in het μ-bereik, alsmede spiegelende
vlakken in aluminium presenteren.
OPTIWA BV
Postbus 4794, 5953 ZK REUVER
Contactpersoon: de heer A. Wullms
t 077-4769900; f 077-4744732
twullms@optiwa.nl
www.optiwa.nl
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PARTNER NETWORK GROUP

De Partner Network Group levert
snelle en betrouwbare oplossingen
voor product en productie innovatie,
met name waar het gaat om multidisciplinaire en veelal complex te managen projecten.
De project regie staat borg voor een
efficiënte uitvoering. De aanpak, o.a.
gebaseerd op Design for Six Sigma,
heeft als doel de toegevoegde waarde
van uw product te verhogen. Dit
wordt bereikt door analyserend te
luisteren naar de klant en een ‘fit for
use’ oplossing te genereren waar

reductie van potentiële kwaliteitsrisico’s een belangrijke rol heeft.
Maak kennis met onze aanpak voor
het oplossen van lastige ontwerp of
productieproblemen en win een DfSS
Green Belt training… u vindt ons op
standnummer 3.
PARTNER NETWORK GROUP
Koopmanslaan 25,
7005 BK DOETINCHEM
Contactpersoon: de heer L. Penning
t 0314-398900; f 0314-398959
l.penning@mecon.nl
www.pngnl.eu

PENTRI BV
Biedt ondersteuning bij de ontwikkeling en marktintroductie van innovatieve high tech producten, waar
microbewerkingen en microassemblage aan de orde zijn. Dit kan zijn:
brainstorming, technology marketing,
projectmanagement en business development.
Op de stand vindt u producten en
diensten van LIMO (www.limo.de)
en Bartels (www.bartels-mikrotechnik.de) en informatie over
het FIC programma (www.pentri.nl/FIC).
LIMO GmbH, Dortmund,
220 fte, is wereldmarktleider
voor refractive micro optiek,
o.a. voor zeer nauwkeurige
laserstraal vorming. Zij levert
laser modules en laser systemen
voor precisiebewerkingen.
Bartels Mikrotechnik GmbH,
Dortmund, 25 fte, is Duitse
marktleider op het gebied
van van de ontwikkeling van
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3

178
producten met MST technologie en
excimerlaser bewerkingen.
PENTRI BV
Postbus 3108, 3760 DC SOEST
Contactpersoon:
de heer M. Dierselhuis
t 035-6026400; f 035-6027200
md@pentri.nl
www.pentri.nl

PHAER COMPUTER VISION CONSULTANTS & COMPONENTS
You are a machine- or system manufacturer? An engineering- or R&D
company?
You need, use, develop or produce
‘stand alone’ or integrated analysis-,
imaging-, screening-, tracking-, surveillance- or visual communication systems and components?
Complement your R&D staff with
Phaer’s senior experts in ‘signal- and
visual dataprocessing’, laser, embedded electronics- and software, optics,
microscopy, opto electronics, opto
mechanics, mechatronics and compu-

ter vision. Get ‘the best performance’
at ‘OEM cost’ in standard- and custom vision components from European technology leading manufacturers. Amplify your company’s profit is
our focus. Phaer extends your com-

POLYTEC GMBH

Polytec was founded in 1967 to distribute commercial laser technology
to industrial and research markets.
Building on the company’s early success, Polytec began to develop and

54

putervision engineering resources and
profits “to the max”!
PHAER COMPUTER VISION
CONSULTANTS & COMPONENTS
Franklin Rooseveltlaan 349,
B 9000 GENT
Contactpersoon:
de heer K. Van de Veere
t 0032-92650210; f 0032-2650250
k@phaer.be
www.phaer.be

180 + 181
manufacture and then manufactured,
innovative laser-based test and measurement instruments in the 1970’s.
These products have become known
around the world as the gold standard in non-contact, laser-based measurement of vibration, speed and
length. Advanced product development remains a core strategic activity
at Polytec with new electro-optical
systems being designed for analytical
process measurement, noise analysis,
and factory automation.

Polytec develops state-of-the-art
laser-Doppler vibrometers and
velocimeters designed to solve our
customers’ difficult manufacturing,
development and research challenges.
POLYTEC GMBH
Polytec-Platz 1-7,
D 76337 WALDBRONN
Contactpersoon:
mevrouw Christina Petzhold
t 0049-72436040; f 0049-724369944
info@polytec.de
www.polytec.de

PM-BEARINGS BV
PM – BEARINGS is producent van
hoogwaardige componenten voor
lineaire lagers. Ons hoofdproduct zijn
de rechtgelei-dingen en positioneersystemen welke onder de naam PM
wereldwijd als een standaard ingebouwd en gebruikt wordt.
Daarnaast ontwikkelen, produceren
en assembleren wij in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers
hoogwaardige componenten en
modules voor fijnmechanische toepassingen.
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Onze klanten bevinden zich wereldwijd in o.a.:
de semiconductorindustrie, medische
sector– en optische industrie.
Meer informatie vind je op onze website: www.pmbearings.nl
PM-BEARINGS BV
Postbus 174,
7700 AD DEDEMSVAART
Contactpersoon: de heer H.J. Luth
t 0523-612258; f 0523-615290
h.luth@pmbearings.nl
www.pmbearings.nl
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PROKONPACK NEDERLAND BV
PROKONPACK
TOTAAL
VERPAKKINGSGEMAK !!!
Prokonpack is de
leverancier van
beschermende
verpakkingsmaterialen voor de industriële markt en wil met u de uitdaging
aangaan!
Door gebruik te maken van deze
service, bent u er zeker van dat uw
verpakking met een minimale
hoeveelheid aan verpakkingsmateriaal
veilig door het transport- en distributietraject komt.
Prokonpack introduceert dit jaar de
Fill Air Cycloon. Dit systeem is eenvoudig in gebruik en bij vele producten inzetbaar.

109

Sinds kort zijn wij gespecialiseerd in
speciale koffers op maat gemaakt met
CNC-gefreesde schuiminterieurs en
vakindeling uit hout of kunststof, voor
een degelijke bescherming van uw
apparatuur. Uiteraard laten wij u de
nieuwste verpakkingsoplossingen en
technieken zien.
Tot ziens op: Precisiebeurs stand 109.
PROKONPACK
NEDERLAND BV
Postbus 8732, 5605 LS EINDHOVEN
Contactpersoon:
mevrouw Angela de Lepper
t 040-2919393; f 040-2919394
angela@prokonpack.nl
www.prokonpack.nl

PULLES & HANIQUE BV
Engineering en
produktie van
componenten en
instrumenten van
technisch glas,
kwartsglas en
technisch voor
high tech applications.

151
PULLES & HANIQUE BV
De Run 4305,
5503 LP VELDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Peter van Luijk
t 040-2530700; f 040-2530970
info@pulleshanique.com
www.pulleshanique.com

Q-SYS BV
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Precisiebeurs
primeur voor
PEO: De eerste
in serie
geproduceerde
diamant
detector!
De diamant
detector gaat verder
waar silicium ophoudt: diep UV –>
Röntgen -> Particle Therapy, Dosimetrie -> High Energy Particles, en
vult hiermee een groot gat in de huidige detectiemogelijkheden. Zoals u
van diamant verwacht is deze bijzonder stralingshard wat ten goede komt
van de meetstabiliteit. Bezoek onze
stand voor meer informatie van deze
Diamand Detector en de andere ontwikkelingen op het gebied van electro
optiek.
PROMIS-ELECTRO-OPTICS BV
Postbus 194, 6600 AD WIJCHEN
Contactpersoon:
de heer Ing. E.W. de Kler
t 024-6488688; f 024-3661984
e.dekler@gotopeo.com
www.gotopeo.com
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De bundeling van krachten van Q-Sys
BV en BoTech BV heeft al bij diverse
projecten een duidelijke vorm van
synergie laten zien. Samen leveren we
totaaloplossingen, van probleemanalyse tot eindproduct, van prototype tot serieproductie.

Q-Sys BV en BoTech BV
samen sterk.
Q-Sys BV is gespecialiseerd in ontwikkelen, engineeren en assembleren
van (sub)-systemen voor de high-tech
industrie. Door gedegen kennis en
ervaring van mechanica, meet- en
regeltechniek, mechatronica, electrotechniek en softwareontwikkeling is
Q-Sys BV de juiste partner om klantspecificaties 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

PROMIS-ELECTROOPTICS BV

inspectie systemen en halfgeleider
test- en scansystemen.
BoTech is specialist in het vervaardigen en assembleren van samenstellingen en machinecomponenten tot zeer
grote afmetingen.
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Q-SYS BV
Korte Dijk 2, 5705 CV HELMOND
Contactpersoon:
de heer Henry Over
t 0492-714434; f 0492-714435
h.over@q-sys.eu
www.q-sys.eu

REITH LASER
TECHNOLOGIE BV

105

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
www.reithlaser.nl

DE RIDDER THO

155

Op het snijvlak van materiaal- en procesontwikkeling moet ergens een
product ook gemaakt gaan worden:
steeds kleiner, steeds nauwkeuriger.
Daar is De Ridder graag uw “sparring
partner”.
Met betrouwbare partners als Sodick,
PEM, Pemamo, Kugler en Schleifring
zijn wij in staat met elkaar bewerkingsmachines te definieren die uw
proces in het sub-micron bereik helpen realiseren. Bezoek ons op de
Precisiebeurs! De Ridder THO, tel.
0251-314450, www.ridder.net, stand
no,. 155
DE RIDDER THO
Westerwerf 10, 1911 JA UITGEEST
Contactpersoon: de heer J. Wegman
t 0251-314450; f 0251-315008
wegman@ridder.net
www.ridder.net

RELIANCE PRECISION MECHATRONICS LLP
Reliance Precision Mchatronics (RPM)
maakt deel uit van de Reliance
Group, een Engels/Iers bedrijf wat
mechanische en mechatronische componenten maakt, levert en samenbouwt. De RPM tak houdt zich voornamelijk bezig met standaard
componenten en bouwgroepen die
toch aangepast kunnen worden aan
de wensen van de klant. Dit levert de
constructeur één adres voor alles wat
deze nodig heeft voor prototypes en
productie. Denk hierbij aan al dan
niet aangestuurde lineaire geleidingen,
intelligente besturingssystemen, tandheugels, koppelingen, tandwielen en
spindels. Veel is inmiddels rechtstreeks via internet te koop met
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korte levertijden. In Nederland vindt
u technische verkoopondersteuning.
RELIANCE PRECISION
MECHATRONICS LLP
Rowley Mills, Penistone Road,
Lepton, Huddersfield HD8 0LE
Engeland
Contactpersoon: de heer John Bazuin
t 076-5040790; f 076-5040791
jb@rpmechatronics.co.uk
www.rpmechatronics.co.uk

ROFIN-BAASEL BENELUX BV

28
-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
www.rofin-baasel.nl

Rofin is een vooraanstaande leverancier van industriële lasers en lasersystemen 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 worden voorgesteld. Naast
bovenstaande zaken kunt u op onze
stand o.a. terecht met vragen over
laser –lassen, -snijden, -perforeren,
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RENISHAW
BENELUX BV
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RENISHAW BENELUX BV
De Lind 21, 4841 KC PRINSENBEEK
Contactpersoon:
de heer Ir. P.P.C. Reinders Folmer
t 076-5431100; f 076-5431109
philippe.reindersfolmer@
renishaw.com
www.renishaw.nl
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ROMÉDES ENGINEERING BV
Romédes Engineering is een jong,
energiek bureau, dat zich kenmerkt
door enthousiasme, gedrevenheid en
precisie. Tegen het eind van de millenniumwisseling van start gegaan, is
de onderneming in korte tijd uitgegroeid tot een daadkrachtig team van
hoog gekwalificeerde, uitstekend op
elkaar ingespeelde specialisten.
Op basis van de vraag c.q. probleemstelling, waarbij in eerste instantie het
proces duidelijk wordt gedefinieerd,
komt Romédes met een uitgekiende
oplossing.
Tot de gerealiseerde projecten behoren snellopende machines voor de
fijnmechanische industrie, assemblagemachines voor elektronicacomponenten, handling equipment voor de
medische en aanverwante industrie.
Wij tonen verschillende snellopende
machines welke tot ca. 600 slagen per
minuut met een positioneringnauwkeurigheid van binnen 10 μm functioneren.

120
Echte technici mogen deze kennismakingskans niet aan zich voorbij laten
gaan.
ROMÉDES ENGINEERING BV
De Riette 6, 7135 JB HARREVELD
per februari ‘09: Zilverlinde 24,
7131 MN LICHTENVOORDE
Contactpersoon:
mevrouw A. Wessels-Nijenhuis
t 0544-370275; f 0544-370014
info@romedes.nl
www.romedes.nl

DE ROOY SLIJPCENTRUM BV

ROTERO HOLLAND BV 5
Kogelomloop spindels in diverse
nauwkeurigheidsklassen.
Stappenmotoren met (nagenoeg)
trillingsvrije loop.
ROTERO HOLLAND BV
Pompmolenlaan 21,
3447 GK WOERDEN
Contactpersoon:
de heer Gerrit Minnee
t 0348-495150; f 0348-495171
info@rotero.com
www.rotero.com
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De Rooy is bekend om haar grote
kennis en ervaring op het gebied van
deze slijpwerkzaamheden.
Door het bieden van de hoogste
kwaliteit en stipte levering neemt De
Rooy een leidende positie in als process-supplier in de wereld van de
moderne slijptechniek.
Bij De Rooy Slijpcentrum voldoet het
slijpwerk aan de strengste kwaliteitseisen, eindcontrole en de bijbehorende meetrapporten zijn hierbij een
vanzelfsprekendheid.
Het bedrijf is door TUV gecertificeerd volgens de laatste norm; ISO
9001:2000.

De Rooy Slijpcentrum B.V. is sinds
1939 een betrouwbare leverancier
voor een groot aantal industriële
bedrijven.
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De Rooy houdt zich bezig met:
r vlak- en profielslijpwerk;
r rond- en centerloos slijpen
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DE ROOY SLIJPCENTRUM BV
Postbus 781, 5600 AT EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer M. de Rooy
t 040-2813459; f 040-2811015
info@rooy.nl
www.rooy.nl

SMS Stamp Tool Technologies
50 years experience in high tech tooling

SMS is een internationaal opererende innovatieve onderneming, gespecialiseerd in het ontwerpen, vervaardigen en
gevalideerd opleveren van gecompliceerde stansgereedschappen voor een breed industrieel toepassingsgebied. Daarnaast
het adres voor kleinserie stansproductie voor de automotive, connector, consumer, healthcare en medical industrie.

Vanwege verdere internationale expansie zijn wij op zoek
naar enthousiaste medewerkers voor de volgende vacatures:

Constructeur

Sales Engineer

Volwas stempel constructeur m/v op HBO of TU (WTB)
niveau of een ambitieuze medewerker met een technische
opleiding die hiervoor middels een carrièreplanning
opgeleid wil worden.
Kennis van Siemens NX (Unigraphics) & Teamcenter,
CoCreate Solid Modeling & Drafting (ME10) is een pré.

Ervaren multifunctionele technische verkoper m/v, met een
bewezen staat van dienst op HBO (WTB) niveau, of een
kandidaat die hiervoor opgeleid wenst te worden. Verwacht
wordt dat hij of zij klanten kan adviseren omtrent de
toepassing van stansgereedschappen en optimalisatie van
het stansproces.
Gedegen kennis van de Engelse en Duitse taal is noodzakelijk. Frans is een pré evenals Nima of Nijenrode.

Wij bieden:
Een veelzijdige en interessante job in een moderne hightech bedrijfsomgeving. Een goed salaris en uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden.
Diverse interne en externe opleidings-mogelijkheden.
Interesse:
Stuur je reactie met cv naar sollicitatie@sms-tb.nl of schriftelijk naar
onderstaand adres tav. dhr. Van der Pol.

Engineering

Stamping

50

Stamping Tools

Ceramic components

years

1958-2008

Form & Trim dies

Parts in HSS & Carbide

Encapsulation moulds

Die & Mould components

Rapid prototyping, rapid tooling

EDM- & WEDM machining

Integrated metal plastic combinations

Milling, Jig- & Profilegrinding

Product development, project management

Mould & Dies maintenance / overhaul

26 en 27
november 2008
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SMS Stamp Tool Technologies B.V.
Hermesstraat 8
NL-5047 TS Tilburg
www.sms-tb.com

Tel. : +31 (0)13 572 05 50
Fax : +31 (0)13 571 00 30
E-mail: sales@sms-tb.com
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SADECHAF UV & IR
TECHNOLOGY

44

Als specialist in high-tech lijmen,
introduceren wij onze nieuwe UV-uithardende siliconen. Ze kunnen zeer
snel met UV uitgehard worden.
Bovendien bevatten de UV-siliconen
een dual cure mechanisme met vocht
waardoor de lijm ook in schaduwzones toegepast kan worden.
De nieuwe UV-siliconen zijn glashelder en bestand tegen water. Ze kunnen goed warmte verdragen en vergelen niet. Ze zijn zowel verkrijgbaar
in een lage als een hoge viscositeit.
Een typische toepassing is het verlijmen van het afdekglaasje van een
halogeenspot.
Verder tonen we op onze stand de
nieuwe UV bronnen waaronder UV
power LED’s.
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
www.sadechaf.eu
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SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV
Saint-Gobain is een wereldwijde fabrikant en leverancier van hoogwaardige
technologische materialen. In de disciplines hoogwaardige materialen, glas,
verpakkingen, bouwmaterialen en
bouwdistributie realiseert Saint-Gobain
een totale omzet van meer dan € 43
miljard. Teams in 55 landen zijn de
klanten tot dienst op alle continenten.
Winter toont diamant en CBN slijpschijven welke zijn ontworpen voor
toepassing op de hardste materialen te
bewerken. Hierdoor wordt het
bewerken van “moeilijk te bewerken”

materiaal, een routine klus. De hardheid, slijtvastheid, bestendigheid tegen
hoge druk en thermische geleiding
maken diamant en CBN producten een
goede keus voor vele toepassingen om
een perfect eindresultaat te krijgen.
SAINT-GOBAIN
ABRASIVES BV
Postbus 10, 7150 AA EIBERGEN
Contactpersoon: de heer G. van Dijk
t 054-466466; f 0545-474605
gerrit.vandijk@saint-gobain.com
www.winter-superabrasives.com

SCHAEFFLER NEDERLAND BV
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
laatste ontwikkelingen:
r IDAM (INA Drives & Mechatronics)
- direct drives voor lineaire- en
rotatieve bewegingen en de nieuwste generatie precisie lineairmotoren.
r INA Lineairtechniek - de nieuwste
compacte lineairmodule met aandrijving door middel van kogelomloopspindel, daarnaast een overzicht lineairproducten
r Steinmeyer spindels.
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134

112

r 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
www.schaeffler.com

Hoge nauwkeurigheid en gelijkmatige
loop: detail van een manipulator voor
een röntgen-meetmachine.

SCHNEEBERGER GMBH

31
Schneeberger ontwikkelt
en produceert lineaire
geleiders, geleidesystemen en complete
“turn-key” positioneersystemen/stages voor de
high-tech markt.
Dit voor diverse marktsegmenten en toepassingen in “reguliere” omgeving, clean-room en
vakuum omgevingen waar

SCHUT GEOMETRISCHE MEETTECHNIEK BV

19

Schut Geometrische Meettechniek is ISO 9001
gecertificeerd.
Door ons ontwikkelde en
geproduceerde producten
zijn de 3D CNC coördinaten meetmachines DeMeet
(video , taster- en multisensor uitvoering), DF
productopspansysteem,
Approve SPC-software en
interfaces.
Naast producten van gerenommeerde producenten
als Sony, TESA, Mitutoyo,
Käfer, Witte (Alufix),
Peak, LMW en Schwenk,
levert Schut ook een Economy Line waarbij goede
prijs-prestatieverhouding
en grote voorraden onze
kernpunten zijn.
Schut Geometrische Meettechniek bv
is een internationale organisatie opgericht in 1949, met vijf vestigingen in
Europa, gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van precisie meetinstrumenten en systemen.

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
www.schut.com
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de μm en nanometer nauwkeurigheid
gevraagd wordt.
Schneeberger is sterk global georiënteerd en heeft wereldwijd meerdere
vestigingen en vertegenwoordigingen.
SCHNEEBERGER GMBH
p/a Beekerweg 65,
6235 CB ULESTRATEN
Contactpersoon:
de heer M. Bastings
t 043-3654532; f 043-3653579
maurice.bastings@schneeberger.com
www.schneeberger.com

SCHUT
PRECISIONPARTS BV

33

U heeft een fijnmechanisch onderdeel
of module nodig dat voldoet aan de
hoogste eisen. Of u zoekt het partnership van een leverancier van
totaaloplossingen, één die uw mensen
werk en verantwoordelijkheid uit
handen neemt. De route is in beide
gevallen dezelfde: Schut PrecisionParts. We zijn, al 60 jaar, specialisten
in verspanende bewerkingen. Maar
stilstaan hebben we nooit gedaan.
Innoveren des te meer. Als toeleverancier voor een groot aantal branches hebben we de mensen en de
middelen in huis om ook ú de juiste
oplossing te bieden.
Kortom Schut PrecisionParts is klaar
voor de toekomst.
Tot ziens op onze stand Beneluxhal
nummer 33.
SCHUT PRECISIONPARTS BV
Amperestraat 16,
2952 AA ALBLASSERDAM
Contactpersoon:
de heer Erik van Gijn
t 078-6915666; f 078-6919558
info@schutprecisionparts.nl
www.schutprecisionparts.nl
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SEDECO VISION
COMPONENTS BV

61

Sedeco Vision Components B.V. is als
Machine Vision specialist leverancier
en partner van vele machinefabrieken
in binnen en buitenland. Veelal gebaseerd op de krachtige intelligente
camera’s van Vision Components
GmbH leveren en ontwikkelen wij
voor deze afnemers toepassingsgerichte camera
systemen en
geven wij advies
bij de ingebruikname van de
door ons geleverde technologieën. Onze specialistische vakkennis, gecombineerd met de
toepassingsgerichte kennis en ervaring
van onze afnemers, blijkt garant te
staan voor economische en meestal
“First Time Right” oplossingen.
We zullen het volgende laten zien:
r Machine Vision belichting
r Intelligente camera’s
r FireWire camera’s
r Machine Vision Software
SEDECO VISION
COMPONENTS BV
Rendementsweg 2n,
3641 SK MIJDRECHT
Contactpersoon: de heer R. Paffen
t 0297-241717; f 0297-241778
r.paffen@sedeco.nl
www.sedeco.nl
www.mvnova.nl

SENTECH SENSOR TECHNOLOGY BV
Sentech is de meest complete sensorleverancier van Nederland. Ons leveringsprogramma bestaat onder meer
uit: inductieve naderingsschakelaars,
capacitieve naderingsschakelaars, magneto resistieve sensoren, ultrasoonsensoren, hoekverdraaiingssensoren,
waterpassensoren, optische sensoren
(fibers en versterkers), lasersensoren,
fotocellen, lengte meetsystemen, precisiemeetgereedschap, veiligheidsschakelaars, kabel encoders, lineaire
potentiemeters, rotatie sensoren,
encoder en inclinosensoren en capacitieve drukknoppen.
Kenmerkend voor Sentech is ook het
leveren van geïntegreerde sensoroplossingen die zijn toegespitst op de

specifieke gebruikssituatie van de
opdrachtgever. In veel gevallen levert
Sentech kant-en-klaar geassembleerde
sensoren waar de behuizing, de stekker, de kabel of connector al aan zijn
toegevoegd.
Sentech introduceert de nieuwste
nopsensor, ’s werelds kleinste inductieve namur sensor!
SENTECH SENSOR
TECHNOLOGY BV
Vimmerik 2, 5253 CB NIEUWKUIJK
Contactpersoon:
de heer Marco Leeggangers
t 073-5183121; f 073-5183122
info@sentech.nl
www.sentech.nl

SGM MACHINE TECHNOLOGY BV
SGM is leverancier van fijnmechanische gereedschapswerktuigen, werktuigmachines, machines voor de
draad- en kabelindustrie en productiemachines zoals stansautomaten etc.
Voorts leveren wij allerhande aanverwante producten, toebehoren, ver-
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bruiks- en slijtagedelen en beschikken
wij over een hoog opgeleide serviceorganisatie.
Tijdens de precisiebeurs hebben wij
een informatiestand toegespitst op de
verspanende precisie-bewerkingsmachines.
SGM MACHINE
TECHNOLOGY BV
Postbus 55, 3440 AB WOERDEN
Contactpersoon:
mevrouw D. Wijnmaalen
t 0348-416541; f 0348-421677
diny.wijnmaalen@sgm.info
www.sgm.info
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SIMAC MASIC &
TSS BV

63

Simac Masic & TSS bv is een internationaal opererende onderneming,
actief op gebied van industriële electronica en automatisering. Met toepassingsgebieden in o.a. de semiconductor-, electro-, farmaceutische-,
kunststof-, voedingsmiddelen- en
automotive-industrie.
Sedert 1990 worden in geheel Europa
bij vooraanstaande bedrijven en
instellingen innovatieve oplossingen
en producten geleverd.
Wij zijn voornemens u onze nieuwste
toepassingen op het gebied 2D en 3D
machine vision te tonen.
SIMAC MASIC & TSS BV
Jan Campertstraat 21,
6416 SG HEERLEN
Contactpersoon:
mevrouw Miranda Schenk-van Dijk
t 045-7502100; f 045-7502199
receptie@simacmasic.nl
www.simacmasic.com

SMC PNEUMATICS BV

96

SMC Pneumatics
BV is onderdeel
van het wereldwijd opererende
SMC Corporation.
SMC adviseert
haar klanten over
industriële automatisering en verkoopt pneumatische
componenten,
zoals ventielen,
cilinders, koppelingen en slangen.
Echter op de Precisiebeurs laat SMC
zien dat ze verder gaat dan pneumatiek alleen. SMC profileert zich
momenteel ook als high tech company. Zij biedt haar klanten naast
pneumatische componenten onder
andere ook thermo control units,
hoog vacuüm-, high purity- en clean
room componenten.

SMC PNEUMATICS BV
De Ruijterkade 120,
1011 AB AMSTERDAM
Contactpersoon:
mevrouw Kika Spelten
t 020-5318888; f 020-5318880
k.spelten@smcpneumatics.nl
www.smcpneumatics.nl

SKF NEDERLAND
SKF heeft zich over de afgelopen 100
jaar ontwikkeld tot The Knowledge
Engineering Company met een uitgebreide range van producten en diensten voor de meest uitlopende klanten en toepassingen. De visie van SKF
- To equip the world with SKF know-

136
ledge - is gebaseerd op 5 platforms:
Lagers en eenheden, Mechatronica,
Diensten, Smeersystemen en Afdichtingen.
Tijdens de Precisiebeurs laten wij u
zien wat de platformoplossingen zijn
voor de precisie industrie waarin u
opereert. Dit zal variëren van precisielagers en magneetlagers tot geavanceerde Engineering Consultancy en
R&D ondersteuning.
SKF NEDERLAND
Kelvinbaan 16,
3439 MT NIEUWEGEIN
Contactpersoon:
de heer Ringo van Voorst
t 030-6075957; f 030-6307397
ringo.van.voorst@skf.com
www.nederland.skf.com
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SOMATECH 3DT

107

Somatech ondersteunt met ruim
50 enthousiaste medewerkers,
productiebedrijven in de metaal-,
hout- en kunststofverwerkende industrie bij het optimaliseren van het
productie- en engineeringproces en
de productie-aansturing.
Somatech heeft als systeemleverancier en ketenintegrator ruim 20 jaar
ervaring op het gebied van automatisering bij productiebedrijven.
3D laserscannen, 3D Printen en
Direct Digital Manufacturing (DDM)
zijn technieken die Somatech reeds
meer dan 10 jaar actief promoot en
levert.
Somatech is onderdeel van de Solva
Groep, met 130 medewerkers de
grootste leverancier van CAD/CAM/
PDM-systemen in de Benelux. De
Solva Groep is actief in Nederland,
België, Duitsland en Groot Brittannië/
Ierland.
Op onze stand tonen wij:
r een 3D laserscan-oplossing waarmee zeer nauwkeurig metingen
kunnen worden verricht
r een 3D printer waarmee rapid
prototyping wel zeer bereikbaar
wordt.
SOMATECH 3DT
Keplerlaan 16, 6716 BS EDE
Contactpersoon: de heer Aart van
Wijngaarden
t 0318-582500; f 0318-582501
aart.van.wijngaarden@somatech.nl
www.somatech.nl

SMS STAMP TOOL TECHNOLOGIES BV

48

Tijdens de Precisiebeurs worden
verwante producten getoond, zoals
stempeldesigns, stempel- en matrijsonderdelen in HSS, hardmetaal en
keramiek. Daarnaast een range van
producten vervaardigd door middel
van stanstechnieken, alsmede
mogelijke toepassingen in metaalkunststofcombinaties.
SMS is een fijnmechanische gereedschapmakerij gespecialiseerd in het
ontwerpen en vervaardigen van stempels, matrijzen en fijnmechanische
onderdelen voor een breed industrieel toepassingsgebied. Daarnaast
het adres voor kleinserie stansproductie van kleine producten voor
de connector, consumer, healthcare
en medical industrie.

SMS STAMP TOOL
TECHNOLOGIES BV
Hermesstraat 8, 5047 TS TILBURG
Contactpersoon:
de heer S. van den Berg
t 013-5720550; f 013-5710030
s.vandenberg@sms-tb.nl
sales@sms-tb.nl
www.sms-tb.com

STAMHUIS LINEAIRTECHNIEK BV

89

Lineairtechniek in beweging, dat is
Stamhuis Lineairtechniek in optima
forma.
De markt in de lineairtechniek is
volop in beweging. Voortdurend worden de machinebouwers uitgedaagd
om aan de steeds hogere eisen voor
precisie, nauwkeurigheid en
snelheid te voldoen tegen een
uiteraard scherpe prijsstelling.
Stamhuis Lineairtechniek is
continu op zoek naar nieuwe
technische oplossingen en
producten.

Stand 89 staat in het teken van:
r De nieuwe Bahr lineairsystemen
met hoogwaardige Lineairmotoren
en meetsystemen voor hoog precieze positionering.
r De nieuwe Innovatie van Bahr, het
ELZI lineairsysteem. Hét
Hé systeem
voor bewegingen met korte
cyclusk
tijden.

Stamhuis Lineairtechniek kan
hierdoor garanderen, ook in de
toekomst de juiste partner te
zijn voor de meest doelmatige,
duurzame en prijsbewuste
oplossingen in geleidingen en
lineairsystemen.

STAMHUIS
LINEAIRTECHNIEK BV
B
Postbus 84, 7390 AB TWELLO
TW
Contactpersoon: de heer A. Stamhuis
t 0571-272010; f 0571-272990
a.stamhuis@stamhuislineair.nl
www.stamhuislineair.nl
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Bezoek onze stand 89 of
www.stamhuislineair.nl
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STEEN METROLOGY
SYSTEMS

10

SMS sinds 1982
biedt en compleet
programma in de
geometrische meettechniek met bijbehorende service in
eigen meetlaboratorium volledig uitgerust met verschillende meetmachines
uit haar verkoopprogramma. Op
Precisiebeurs zal er voornamelijk
ABERLINK 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
www.smsbenelux.be

SUMIPRO SUBMICRON LATHING BV
Sumipro ontwerpt en produceert sferische, asferische en niet rotatiesymmetrische optische componenten
voor de defensie, lucht- en ruimtevaart, wetenschappelijke toepassingen en medische oogcorrectie middelen. Sumipro levert optische
componenten in silicium, germanium,
aluminium, nikkel en diverse optische
kunststoffen voor een groot scala aan
toepassingen vanaf infrarood optiek
voor nachtkijkers en lenzen en spiegels voor gebruik in het zichtbare
lichtspectrum en UV. Tevens levert
Sumipro optische matrijsdelen voor
het spuitgieten van optische componenten.
Bedrijven zonder kennis van optiek,
kunnen bij Sumipro terecht voor consultancy tot de gehele uitbesteding
van het ontwerp van optische systemen. In dit geval kunnen we onze

asferische productiemogelijkheden
goed uitnutten, zodat of goedkopere
of kwalitatief betere optische onderdelen worden gerealiseerd.
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
www.sumipro.nl

SUSS MICROTEC TESTSYSTEMS GMBH
ST INSTRUMENTS BV 103
ST INSTRUMENTS BV
Postbus 12, 3360 AA SLIEDRECHT
Contactpersoon:
de heer R. de Leeuw
t 0184-640000; f 0184-640001
rdeleeuw@stinstruments.com
www.stinstruments.com

2008
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Suss MicroTec Testsystems GmbH ontwerpt en produceert
testsystemen voor MST
structuren en MEMS op
wafer en substraatniveau. Op de Precisiebeurs zal een testopstelling worden getoond
met een Polytec Laserdoppler vibrometer en
een white light interferometer om microsystemen statisch en dynamisch
te kunnen meten terwijl ze
elektrisch gestimuleerd worden.
SUSS MICROTEC
TESTSYSTEMS GMBH
Koekoeklaan 2,
5613 AJ EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer ing. Carel G.J. van de Beek
t 040-2372027
carel.vandebeek@suss.com
www.suss.com
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STICHTING APPLIED
PIËZO

71

STICHTING APPLIED PIËZO
Industrieweg 61,
1521 NE ZAANSTAD
Contactpersoon: de heer R. de Vries
info@applied-piezo.com
www.applied-piezo.com

SYSTENCE

35

Focus: Mono en Multidisciplinaire
ontwikkeling, engineering, integratie,
service-support en realisatie van complete en hoogwaardige equipment,
besturingen, systemen en onderdelen.

60

T&M Systems is aanwezig op de Precisiebeurs op het Vision Paviljoen
stand nr. V5 met het volgende meet
en analyse systeem.
Cyber Technologies Vantage 2D/3D
systeem Laser scanner om contactloos automatisch profiel analyses uit
te voeren zoals radius, hoek, ruwheid, afstand, breedte enz. Met een
resolutie tot 10nm.

SYSTENCE
Postbus 775, 5600 AT EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer F.H.W. Zwegers
t 040-2307307; f 040-2307307
frank.zwegers@systence.nl
www.systence.nl

TECHNOBIS MECHATRONICS BV
Technobis Mechatronics is een productontwikkelaar met als kerntechnologie een combinatie van precisie
mechanica, motion control, lasertechniek 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 Mechatronics is een van de
drie bedrijven die valt onder Technobis Group. Technobis Group is een
toonaangevende internationaal opererende ontwikkelaar en toeleverancier

T&M SYSTEMS BV

172

van high-tech instrumenten en modules die toelevert aan de meest vooraanstaande OEM bedrijven in Nederland, Duitsland en USA.
Bij onze stand kunt u uitgebreide
informatie vinden over al onze projecten.

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
www.tmsystems.nl

TECHNOBIS
MECHATRONICS BV
Geesterweg 4b, 1911 NB UITGEEST
Contactpersoon: de heer Pim Kat
t 0251-248432; f 0251-242835
info@technobis.nl
www.technobis-mechatronics.nl

TECHNISCHE
195
UNIVERSITEIT DELFT
TECHNISCHE UNIVERSITEIT
DELFT
Mekelweg 2, 2628 CD DELFT
Contactpersoon:
mevrouw I. van Marion-Rehorst
t 015-2782711; f 015-2783910
I.N.vanMarion-Rehorst@tudelft.nl
www.hexagonmetrology.com

105

Nr.5

2008

PRECISIEBEURS 2008 – BEDRIJFSPROFIELEN

TECHNOBIS
OPTRONICS BV

110

Technobis Optronics is gespecialiseerd in het ontwikkelen, ontwerpen,
assembleren en leveren van modules
en systemen op basis van optische en
fotonische technologie. De kerntechnologieën hierbij zijn optica, lasers en
precisie mechanica. Het bedrijf heeft
ruime ervaring met het ontwerpen
van stabiele optische / fotonische
systemen, toepassingen hierbij zijn
microscopie, spectrometrie, interferometrie, optische sensoren, laserboards, interrogators en vele andere
applicaties.
Technobis Optronics is een van de
drie bedrijven die valt onder Technobis Group. Technobis Group is een
toonaangevende internationaal opererende ontwikkelaar en toeleverancier
van high-tech instrumenten en modules die toelevert aan de meest vooraanstaande OEM bedrijven in Nederland, Duitsland en USA.
Bij onze stand kunt u uitgebreide
informatie vinden over al onze projecten.

TECHNOBIS OPTRONICS BV
Furkapas 4, 5624 MB EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer J.J. Korpershoek
t 040-2926034; f 040-2926039
info@technobis.nl
www.technobis-optronics.nl
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TEESING BV
Sinds 1952 zijn wij “The right connection” 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 een clean room die voldoet aan de USP-797 norm. Teesing
is nu in staat om producten te leveren met een stofvrij 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.

TEGEMA GROUP
De Tegema Group is een projectenorganisatie op het gebied van product- en systeemontwikkeling, productieautomatisering en
bedrijfsmechanisatie. Tegema ontwikkelt, innoveert en realiseert oplossingen voor haar klanten in de brede
markt van High-tech Systemen, Speciaal Machines en Voertuigontwikkeling.
Tegema heeft een sterke trackrecord
in product- en systeemontwikkeling
en CAD/PLM support. Zowel haalbaarheids-onderzoeken, concept ontwikkeling, value-engineering als de

TE LINTELO SYSTEMS BV
Te Lintelo Systems BV is gespecialiseerd in verkoop en service op het
gebied van opto-electronische,
-mechanische en laser componenten
en systemen.
Tijdens de precisiebeurs zal de
nadruk liggen bij onze leverancier SIOS (interferometers).
Te zien zal zijn de nieuwe
vibrometer uit de LSV serie.
De laserinterferometric vibrometers zijn ideaal voor nauw-
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TEESING BV
Verrijn Stuartlaan 40,
2288 EL RIJSWIJK
Contactpersoon:
mevrouw C. Roseboom
t 070-4130747; f 070-4130730
c.roseboom@teesing.nl
www.teesing.com

43
opzet van tooling en testmiddelen zijn
bij de Tegema Group in goede handen. Al ruim 30 jaar is de Tegema
Group uw partner in het ontwikkelen
en realiseren van totaal oplossingen.
TEGEMA GROUP
Postbus 1189,
5602 BD EINDHOVEN
Contactpersoon: de heer Willem van
Reisen
t 040-2677677; f 040-2677600
wvreisen@tegema.nl
www.tegema.nl

121
keurige, contactloze bepaling van
positieverandering van objecten of
oppervlakten en maken het mogelijk
om mechanische vibraties te
detecteren van 0 to 500 kHz.
TE LINTELO SYSTEMS BV
Postbus 45, 6900 AA ZEVENAAR
Contactpersoon: de heer G. Loop
t 0316-340804; f 0316-340805
g.loop@tlsbv.nl
www.tlsbv.nl

TESA BENELUX

52

Tesa is bij veel gebruikers reeds
gekend om zijn kwalitatieve handmeetmiddelen maar heeft zich sinds
enkele jaren ook meer en meer gaan
toespitsen op het optisch meten, in
combinatie met multisensor technologie (tastend of scannend meten dmv
TTL lasertechnologie) en dit met
zowel manuele als CNC bediening.
De Precisiebeurs 2008 zal dan ook
aangewend worden om bezoekers
toe te laten kennis te maken met de
nieuwste generatie Tesa Visio 500
en 200. Het leveringsprogramma
van Tesa werd in de loop van 2008
eveneens verder uitgebreid met
profielmeting en hardheidstesters
waarvan de functionaliteiten
eveneens aan bod zullen komen.
TESA BENELUX
Generaal De Wittelaan 21 Bus 17,
B 2800 MECHELEN
Contactpersoon:
de heer Pascal Siebens
t 0032-15435301; f 0032-15435302
pascal.siebens@
hexagonmetrology.com
www.tesabs.ch

TNO INDUSTRIE EN TECHNIEK
TNO Industrie en Techniek presenteert op de Precisiebeurs 2008 haar
Business Unit (BU) “Advanced Precision & Production Equipment”
(APPE). Deze BU heeft al jaren ervaring en expertise in opto-mechanische instrumentatie en mechatronische systemen, toegepast in de
ruimtevaart, lithografie en andere
wetenschappelijke applicaties. APPE
bestaat uit de marktgroepen, Space &
Science, Semiconductor Equipment,
Rapid & Precision Manufacturing en

37

Industrial Support. Daarnaast bevat
APPE twee kennisgroepen, namelijk:
Optica en Precisie Mechanica. Op de
stand zijn een aantal interessante
demonstaties te zien, waaronder: een
adaptieve spiegel met als toepassing
“Extremely Large Telescopes”, een
5-DOF opstelling met “Long-term
stability” en een gecombineerde
Raman/Laser Induced Breakdown
Spectrometer, ontwikkeld voor de
“Exomars” rover.
TNO INDUSTRIE EN
TECHNIEK
Postbus 6235,
5612 AP EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer ing. D. Linders
t 040-2650341; f 040-2650305
daan.linders@tno.nl
www.tno.nl

TRIOS PRECISION ENGINEERING
TRIOS Precision Engineering is een
werktuigbouwkundig ingenieursbureau voor hoogwaardige productontwikkeling, productinnovatie en machinebouw.
TRIOS is gespecialiseerd in het ontwikkelen 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 apparatuur in de semiconductor industrie, de
medische sector, de
voedingsindustrie en de
ruimtevaart.
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TRIOS beschikt over een eigen, goed
uitgeruste werkplaats en onderhoudt
een netwerk van betrouwbare toeleveranciers.
TRIOS PRECISION
ENGINEERING
Nijverheidsweg 19,
7161 AA NEEDE
Contactpersoon: de heer H. Dijkstra
t 0545-280130; f 0545-295616
info@trios.nl
www.trios.nl
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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:

MCLM
3003/06 S/C

® 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
LM 1247 ... 01

Eenvoudige bediening in combinatie met Motion Controller en
“Motion Manager” software.

MINIMOTOR Benelux bvba
PB 49
NL-1540 AA Koog a/d Zaan

Dikberd 14/6c
B-2200 Herentals

Tel.: +31 (0)75 614 86 35
Fax: +31 (0)75 614 86 36

Tel.: +32 (0)14 21 13 20
Fax: +32 (0)14 21 64 95

www.minimotor.nl

www.minimotor.be

TROTEC LASER BV
Lasersystemen om te markeren, te
snijden en te graveren.
Complete oplossingen - voor al uw
toepassingen:
van lasergraveren tot industrieel
lasersnijden en lasermarkeren, zowel
met Nd:Yag lasersystemen als CO2
lasersystemen, vlakke X, Y, Z tafelsystemen tot en met galvanometer
systemen van 12 tot 400 Watt.

78
De perfecte keuze voor elke toepassing!
Trotec Laser B.V. is distributeur van
het complete Trotec lasersysteemprogramma.
Trotec heeft een uitstekende reputatie met een breed assortiment lasersystemen.
Het is onze visie om één enkele leverancier te zijn voor al uw mogelijke
toepassingen met laser.
Laser investeringen renderen!
Voor meer informatie: www.trotec.
net
TROTEC LASER BV
Tolstraat 21 A,
7482 DC HAAKSBERGEN
Contactpersoon:
de heer Maurits Breedveld
t 053-5741515; f 053-5741535
info@troteclaser.nl
www.troteclaser.nl

VACUTECH / VACUTECH ASSEMBLY
Vacutech is een modern en dynamisch
bedrijf, gespecialiseerd in de fabrikage
van geavanceerde fijnmechanische-,
vacuüm en cryogene apparatuur.
Afgelopen jaar vierde Vacutech zijn
25 jarige jubileum.
Met name de koppeling van fijnmechanica en vacuümtechniek is
uniek in Nederland.
Als toeleverancier nemen wij een
vooraanstaande plaats in door het
fabriceren en assembleren van hoogwaardige precisie-instrumenten en
componenten voor diverse industriële
sectoren.
Wij produceren, assembleren en testen, altijd in nauw overleg met onze
klant. Wij zijn gericht op een professionele en intensieve samenwerking.
Dit proces staat bij ons dan ook centraal. Zodoende zijn wij een gespreks-

29

partner en klankbord op niveau: we
maken het samen!
VACUTECH / VACUTECH
ASSEMBLY
Polakweg 4a, 2288 GE RIJSWIJK
Contactpersoon:
de heer J. van Westing
t 070-3990390; f 070-3950692
jeroen.van.westing@vacutech.nl
www.vacutech.nl

109

TRUMPF
NEDERLAND BV

164

TRUMPF is wereldmarktleider op het
gebied van lasers en lasersystemen
voor wat betreft industriële toepassingen.
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
portaal-, coördinaten machines alsook
robot geïntegreerde totaaloplossingen.
In de microtechniek worden de componenten steeds kleiner, terwijl de
eisen ten aanzien van nauwkeurigheid
verder toenemen.
Nieuw is de TruMicro - laserfamilie.
Een nieuwe generatie ps-lasers
met vermogens tot 50 W en pulsenergieën tot 250 μJ.
Op de beurs tonen wij eveneens een
TruMark - lasermarkeerinstallatie.
TRUMPF NEDERLAND BV
Postbus 837,
7550 AV HENGELO OV
Contactpersoon:
de heer Ing. R.W.J.T. Verstraeten
t 074-2498420; f 074-2432006
ronald.verstraeten@nl.trumpf.com
www.trumpf.com
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VAKBLAD
MACHINEBOUW

124

Machinebouw is het vakblad voor de
machinebouw en toeleveranciers.
VAKBLAD MACHINEBOUW
Lemelerberg 19-23,
2402 ZN ALPHEN AAN DEN RIJN
Contactpersoon:
de heer Eric van Wijk
t 0172-469042; f 0172-424381
eric.van.wijk@array.nl
www.machinebouw.net

VDL INDUSTRIAL MODULES BV
De basis van VDL-IM is een moderne
van robots voorziene fabriek gespecialiseerd in precisie framebouw en
dun plaatwerk, met korte doorlooptijden en een eigen proto-shop.
Wij produceren zowel seriematig als
projectmatig hoogtechnologische
componenten, modules en machines
voor dynamische, hightech markten.
Wij streven naar een langdurige
samenwerking, waarbij we steeds
vaker een belangrijk deel van de
ontwikkeling van het product voor
onze rekening nemen.
Door value-engineering en redesign
kunnen we een forse kostprijsreductie voor onze klant realiseren.

VDL-IM is tevens uw partner voor
productie en ontwikkeling. Daarnaast
nemen wij ook graag het supply chain
managment van u over, waardoor u
beter kunt presteren.
VDL INDUSTRIAL
MODULES BV
Daalakkersweg 8,
5641 JA EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Paul Malcontent
t 040-2829922; f 040-2829894
paul.malcontent@im.vdl.nl
www.vdl.nl

VEECO INSTRUMENTS
Veeco is a leading provider of
Metrology and Process Equipment
solutions used by manufacturers in
the data storage, semiconductor,
wireless, lighting and solar industries.
Our products are critical enabling
instruments used in the advancement
of scientific research, life sciences and
nanotechnology. Veeco will present:
r HarmoniX™Nanoscale Material
Property Mapping - exclusively
from Veeco

22
r Innova Scanning Probe Microscope,
the industry’s Price Performance
Leader with the lowest noise and
highest resolution AFM
r Wyko® NT9100, Optical Profiling
System, the choice for Research
and Low-Volume production
r Dektak® 150 Surface Profiler, the
industry’s best performance, best
repeatability, and largest standard
scanning range

More information on
www.veeco.com
VEECO INSTRUMENTS
Verlengde Poolseweg 34-46,
4818 CL BREDA
Contactpersoon:
de heer Jim Flach
t 076-5244850; f 076-5244666
veeco@veeco.fr
www.veeco.com

VHE INDUSTRIAL AUTOMATION BV
VHE Industrial automation is een
erkende specialist op het gebied van
machinebesturingen. We ontwerpen
en bouwen complete systemen of
delen daarvan en vertegenwoordigen
daarnaast een aantal gerenommeerde
producenten van aandrijf en besturingstechnische componenten. De
technische kennis en ervaring van
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onze medewerkers staan garant voor
inventieve, innovatieve en economische oplossingen. Onze belangrijkste
drijfveer is het succes van onze klanten, want dat is de beste waarborg
voor continuïteit.
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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
www.vhe.nl

VARIODRIVE
AANDRIJF- EN
BESTURINGSTECHNIEK BV

153

VARIODRIVE AANDRIJF- EN
BESTURINGSTECHNIEK BV
Postbus 1525,
3260 BA OUD-BEIJERLAND
Contactpersoon:
de heer Ing. E.L.P. Hogervorst
t 0186-636285; f 0186-615228
ehogervorst@variodrive.nl
www.variodrive.nl

VISION LIGHT
TECH BV

59

VISION LIGHT TECH BV
Protonenlaan 22, 5405 NE UDEN
Contactpersoon:
de heer P. van der Velde
t 0413-260067; f 0413-260938
pvdv@vlt.nl
www.vlt.nl

VIBA NV

38

Afdeling Geometrische meettechniek
van VIBA NV op de Precisiebeurs
Als u de Precisiebeurs bezoekt en
geïnteresseerd bent in Meettechniek
dan moet u zeker een bezoek aan de
VIBA stand brengen.
VIBA biedt een grote verscheidenheid
aan meetapparatuur, van handmeetinstrumenten tot geavanceerde meetsystemen om bijvoorbeeld ruwheid,
contour en vorm te kunnen meten.
Mahr
Mahr is al jarenlang een van de topleveranciers in de wereld op het gebied
van meetgereedschappen en wordt in
Nederland vertegenwoordigd door
VIBA NV. Naast Mahr vertegenwoordigt VIBA onder andere ZettMess
voor 3D-meetarmen, Helios-Preisser
voor handmeetmiddelen. Op de beurs
presenteren zij u o.a. de nieuwe Mahr
presetter, de Linear 100 lengtemeetbank en de microscoop CZW1. Een
demotafel, waar u de diverse handmeetgereedschappen, ruwheidsmeters,
hoogtemeter 817 en de Zettmess
3D-meetarm kunt uitproberen, ont-

breekt uiteraard niet. U bent van harte
welkom op de VIBA-stand!
VIBA NV
Postbus 441,
2700 AK ZOETERMEER
Contactpersoon:
t 079-3306700; f 079-3306799
viba@viba.nl
www.viba.nl

VISION DYNAMICS GROUP

23
Daarnaast biedt Vision Dynamics een coaching programma
voor jonge entrepreneurs,
getiteld “i-Help”.
Vision Dynamics helpt jaarlijks
vele jonge hoog opgeleide
technici aan een passende
functie.

Vision Dynamics is een snelgroeiend ingenieursbureau met
klanten m.n. in de precisie
mechanica, optronica en plasmafysica. Wij leggen ons
tevens steeds meer toe op
integratie van precisiemechanica voor vacuüm toepassingen
in cleanroom omgeving.
Naast hoogwaardige technische ontwerpen zorgen wij
voor flexibilisering bij zorgvuldig geselecteerde klanten die
onze medewerkers tevens een
opleidingstraject kunnen bieden.

VISION DYNAMICS
GROUP
Lodewijkstraat 1A,
5652 AC EINDHOVEN
Contactpersoon:
de heer Ed Bos
t 040-2566745; f 040-2568178
info@visiondynamics.nl
www.visiondynamics.nl
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VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Fiber-top sensors (patent
WO2007/061286) are a new generation of miniaturized devices obtained
by carving tiny movable structures
directly on the cleaved edge of an
optical fiber. The light coupled into the
fiber allows measurements of the position of the micromechanical parts with
sub-nanometer accuracy. The monolithic structure of the device, the absen-

198

ce of electronic contacts on the sensing head, and the simplicity of the
working principle offer unprecedented
opportunities for the development of
scientific instruments for applications
in and outside research laboratories,
including fiber-top atomic force
microscopy for clinical applications and
fiber-top chemical sensors for Point of
Care medical testing.

WENZEL-WKP BV
“Meten is weten” … een bekende
slogan. We vergeten echter dat dit
enkel geldt wanneer “je weet wat je
meet”. Met ons brede leveringsprogramma en kennis op geometrisch
meetgebied brengen wij als “Quality
Keepers” uw productiekwaliteit naar
een hoger level.
Als dochteronderneming van de
Wenzel GmbH groep is WenzelWKP verantwoordelijk voor de levering van Wenzel 3D meetmachines in
Nederland. Daarnaast vertegenwoordigen wij merken als Hommel-Etamic,
Tesa, Mahr, Preisser/Helios, Werth,
Starrett etc. en beschikken wij over

161
een RVA-geaccrediteerd kalibratielaboratorium.
Op de Precisiebeurs laten wij o.a. een
spectaculaire actie zien van Werth
visionsystemen. Tevens tonen wij een
nieuw leveringsprogramma van DKopspansystemen.
WENZEL-WKP BV
Sourethweg 5c, 6422 PC HEERLEN
Contactpersoon:
de heer Jacques Kisters
t 045-5660066; f 045-5417490
info@wenzel-wkp.nl
www.wenzel-wkp.nl

VRIJE UNIVERSITEIT
AMSTERDAM
Faculty of Exact Sciences,
De Boelelaan 1081,
1081 HV AMSTERDAM
Contactpersoon: Mr. Davide Iannuzzi
t 020-5987577; f 020-5987991
iannuzzi@few.vu.nl
www.nat.vu.nl/condMat/iannuzzi

WILTING
COMPONENTS BV /
WILTING
MODULES BV

162

Als partner van de high tech industrie
produceert Wilting Components BV
onderdelen in kleine en middelgrote
series. Wilting Components heeft
haar processen daarbij vergaand
ingericht op “24/7-productie”. Wilting
Modules BV richt zich op schone
montage van fijnmechanische onderdelen en het organiseren van de
bijbehorende logistieke en inkoopactiviteiten. Wilting Modules heeft hiertoe de beschikking over een moderne
cleanroom.
WILTING COMPONENTS BV /
WILTING MODULES BV
Postbus 2004, 5513 ZG WINTELRE
Contactpersoon:
de heer Geert Ketelaars /
de heer Bas van de Sande
t 040-2052747; f 040-2052654
bas.vd.sande@
wiltingcomponents.com
www.wiltingcomponents.com
www.wiltingmodules.com
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YACHT BV

119
ontwikkelen van talenten door ervaring, opleiding en coaching. Ervaring
doe je op door het vervullen van
diverse innoverende projecten in de
High Tech machine- en apparatenbouw in de regio Eindhoven.
De Technology units in Eindhoven
bieden de competenties Mecha(tro)nica, Elektronica, Technische Automatisering, Process Improvement, (Proces)Technologie en Systems Test and
Release Engineering.
Yacht is in Nederland marktleider op
het gebied van detachering, interimmanagement en werving & selectie.

De mensen maken het verschil. Dat is
de visie van Yacht. Onze kerncompetentie is dan ook het werven van professionals met impact en het verder

YACHT BV
Larixplein 7, 5616 VB EINDHOVEN
Contactpersoon:
mevrouw Virgenie Jansen
t 040-2594285; f 040-2571472
virgenie.jansen@yacht.nl
www.yacht.nl

ZME
Precisie draaien en frezen in kleine
tot middelgrote series van kleine fijnmechanische producten, toepassingen
onder andere in de luchtvaart industrie, medische instrumenten en algemene instrumentatie van eenvoudig
tot gecompliceerd met gebruik van
aangedreven gereedschappen op
draaicentra, huidig diameterbereik
1 tot maximaal 40 mm, voorraadhoudende kleine toeleverancier met
adequate kwaliteitszorg.
Op de Precisiebeurs stelt ZME zich
voor het eerst voor en toont een
selectie door ZME gefabriceerde
onderdelen.

127
ZME
Rijksstraatweg 28,
3545 NA UTRECHT
Contactpersoon:
de heer H.J. van der Zouw
t 030-6665443; f 030-6664659
henkjan@zme.nl
www.zme.nl
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Nieuw voor Nederland: de DuraMax

TM

Een robuste CNC-coördinatenmeetmachine met ZEISS scannende tastkop
Vanaf nu is scannen de standaard. De DuraMax is de ideale meetmachine
voor nauwkeurig 3D-meten en geschikt voor werkplaats of productieomgeving tussen de 18 tot 30 graden. De DuraMax wordt compleet uitgerust
inclusief Calypso software. Vraag gerust naar de prijs; deze zal u verbazen...

Carl Zeiss B.V.
Industriële Meettechniek
Trapezium 300
Postbus 310
NL-3360 AH Sliedrecht

tel. +31(0)184 433 551
fax. +31(0)184 433 500
info@zeiss.nl
www.zeiss.nl

PRODUCTCATALOGUS
Aerotech,
Dedicated to the Science of Motion
Aerotech delivers the essential micro and nano
positioning performance for demanding precision
engineering applications across all areas of
manufacture and research.
Component-To-System Solutions
5IFDPNQSFIFOTJWFSBOHFJODMVEFT
UFDIOJDBMMZTVQFSJPSMJOFBSBOESPUBSZBJSBOEPS
mechanical-bearing positioning stages with
advanced motion and machine controls that
BSFJOEJWJEVBMMZTVQQMJFEPSJOUFSDPOOFDUFE
to form high performance positioning sub
BTTFNCMJFTPSDPNQMFUFMZDVTUPNFOHJOFFSFE
NPUJPOTZTUFNT

Standnummer: 159

Our Commitment
Aerotech’s commitment to advancing its product
and value-added service capabilities is summed
up in our motto, Dedicated to the Science of
Motion.
From concept to final certification, Aerotech
applies its engineering expertise and skills,
along with unrivalled motion control and
positioning technologies to provide:
t
5IFMPXFTUDPTUPGPXOFSTIJQ
t
)JHIFTUUISPVHIQVU
t
)JHIFTUBDDVSBDZ
t
#FTUSFUVSOPOJOWFTUNFOU
With over 100,000 positioning axes installed
world-wide, Aerotech provides innovative
solutions for challenging motion control
applications in semiconductor, flat panel,
medical device, life sciences, laser processing,
electronics manufacture & test, photonics,
TPMBSQBOFM BVUPNPUJWF NJMJUBSZBFSPTQBDF
BOENBOZPUIFSNBSLFUTSFRVJSJOHIJHI
precision, high performance motion control
solutions.

Maatwerk voor
metalen precisie onderdelen

Naast ons advies over de materiaalkeuze en
de maak- en haalbaarheid vervullen wij tevens
vaak een rol:

Techniek als basis voor oplossingen
Iedere vraag is in principe uniek. Daarom
hebben wij geen standaardoplossing in huis.
Die bedenken en ontwikkelen wij voor u.
Etchform is de technische probleemoplosser
voor dunne metalen precisie onderdelen,
met eigen ontwikkelingsfaciliteiten, inclusief
mogelijkheden voor proef- en serieproductie.

t

Verder komen begint met samenwerking
Co-maker is een ouderwets begrip geworden.
Het staat bij ons echter hoog in het vaandel
om u gedegen maatwerk oplossingen te bieden.

Jupiter House, Calleva Park, Aldermaston
UK RG7 8NN
T+44 (0)1189 409400, F +44 (0)1189 409401
E sales@aerotech.co.uk
I www.aerotech.co.uk

Standnummer: 142

Kiezen voor precisie
Maatwerk oplossingen voor dunne metalen
precisie onderdelen; met name voor de high tech
industrie. Etchform is al zo'n 30 jaar specialist in
fotochemische en elektrochemische etstechnieken.

Precisie-etsen is de kern van onze activiteiten
Voor eenvoudige en complexe onderdelen uit
de meest uiteenlopende, vaak ook exotische
materialen. Als liefhebbers van het vak verkennen
wij graag de grenzen, dus test u ons gerust!

Aerotech Limited

t

t
t

BMTFOHJOFFSJOHQBSUOFSJOEFPOUXJLLFMJOHT
fase en toeleverancier in de productiefase;
CJKEFPOUXJLLFMJOHWBOQSPEVDUJF
processen voor specifieke materialen of
complexe productspecificaties;
BMTUFDIOPMPHJFQBSUOFSWPPSEJWFSTF
Original Equipment Manufacturers;
BMTVJUWPFSEFSWBOBBOTMVJUFOEF
oppervlakte en warmte-behandelingen,
fijnmechanische bewerkingen en
assemblage.

Over kwaliteit willen we kort zijn
Precies in Prestatie, dat vertaalt zich voor u
ook in ons onvoorwaardelijke streven naar
just-in-time levering, op basis van zero defects.
Gecontroleerde processen, gewaarborgd met
ISO 9001 en ISO 14001, zijn hiervoor een
goede basis.
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Etchform B.V.
Arendstraat 51, 1223 RE Hilversum
Postbus 4025, 1200 LA Hilversum
T +31 (0)35 685 51 94, F +31 (0)35 683 56 16
E info@etchform.com
I www.etchform.com
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PRODUCTCATALOGUS
Modulaire railsystemen voor flexibele
opbouw in een handomdraai
Laser 2000 introduceert de modulaire optische
rail systemen van OWIS.
Ieder systeem bezit hoge precisie en mechanische
stabiliteit en heeft een vaste optische hoogte
van 40 mm., 65 mm. of 105 mm.
De basis wordt gevormd door een optische rail
met instelbare en vergrendelbare montageplatforms. Direct op deze platforms kan een selectie
uit een uitgebreid assortiment translatietafels,
rotatietafels, goniometers en lens- en spiegelhouders worden gebouwd.

Standnummers:125 + 141

Het zwaluwstaart railprofiel
Het zwaluwstaart railprofiel maakt flexibele
positionering van ieder component mogelijk
met behoud van opbouwhoogte en stabiliteit.
Het toepassen van tussenplaten en het verrichten
van aanpassingen ten behoeve van hoogteinstellingen is hiermee overbodig geworden,
hetgeen aanzienlijke tijdwinst oplevert.
Rails zijn leverbaar in platte uitvoering voor directe
montage aan een vaste basis, of als hoogteprofiel
voor driedimensionale configuraties.
OWIS heeft een ruime selectie van zeer
nauwkeurige handmatige en gemotoriseerde
positioneersledes. Deze kunnen met elkaar
worden gecombineerd tot meer-assige systemen.
Naast de standaard beschikbare samenbouw
mogelijkheden, kan OWIS ook volledige systemen
op specificatie leveren.

Laser 2000 Benelux
Voorbancken 13A, 3645 GV Vinkeveen
T +31 (0)297 266 191, F +31 (0)297 266 134
E abos@laser2000.nl
I www.laser2000.nl

De combinatie van stabiliteit, flexibiliteit en de
vele beschikbare componenten garanderen
zowel snellere alsook betere resultaten voor
R&D en voor industriële toepassingen.

a on otor ene
o de reci ie e r
Naast nieuwe precisieaandrijvingen en – systemen
informeert maxon motor u graag over de mogelijkheden van de CIM en MIM technologie.
MIM Technologie – Maakt complexe vormen
betaalbaar. Massieve stalen precisie delen 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.
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Standnummer: 171

Nieuwe Borstelloze DC-motoren met
ingebouwde 1-Q-toerenregelaar.
maxon introduceert Flat motoren met geïntegreerde
elektronica. De EC 20, 32 en 45 flat motoren, die
zich in de markt bewezen hebben, nu nieuw met
ingebouwde toerenregelaar.
maxon motor introduceert de nieuwe EPOS 2.
Met de 2de generatie EPOS 2 is de familie van
positioneerbesturingen uitgebreid met een 32 bits
processor, de gewenste USB aansluiting,
CAN-open en overige nieuwe functionaliteiten.

maxon motor benelux bv
Precisieaandrijvingen en –systemen.
Op het gebied van precisieaandrijvingen en
–systemen, ontwikkelt en vervaardigt maxon
motor gelijkstroommotoren met een ijzerloos
anker tot 500 Watt. Combinaties met planeet- of
tandwielvertragingen, encoders, besturingselektronica evenals high tech keramische
componenten bieden maatwerk, klantspecifieke
oplossingen. maxon motor onderscheidt zich
verder door innovatiekracht, topkwaliteit en een
wereldwijd verkoopnetwerk. Het belangrijkst is de
kwaliteit van de oplossingen die samen met de
klanten gerealiseerd worden.
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De Giem 22, 7547 SV Enschede
Postbus 716, NL-7500 AS Enschede
T + 31 (0)53 486 47 77, F +31 (0)53 486 47 88
E info@maxonmotor.nl
I www.maxonmotor.nl

Miya hi urope
verbinden is ons va
MIYACHI EUROPE is onderdeel van de
Miyachi Group, een wereldleider en producent
op het gebied van precisie verbindingsapparatuur en –systemen voor de volgende
technieken: weerstandslassen, laserlassen,
hot-bar bonding & soldering, precisie doseren
en benchtop peripherals zoals soldeeraccesoires
en anti-statische producten.
Nieuwe producten
Sinds kort zijn de hoogwaardige “fiber” laserlas-systemen toegevoegd aan onze productlijnen. Fiberlasers zijn unieke lasbronnen die
een uitstekende performance leveren met
minimale kosten.

Standnummer:15

Dit nieuwe product is een goede uitbreiding
van de al bestaande systeemseries en biedt
nog meer mogelijkheden op het gebied van
laserlassen. Zo kunnen we de perfecte laser
aanbieden voor iedere klant-specifieke lasapplicatie in de electronische, medische,
earospace en automotive branches.
Service & Kwaliteit
Onze vestiging in Helmond heeft een
ultra-modern ‘Technology Center” met de
nieuwste apparatuur voor de ontwikkeling van
de applicaties van onze klanten.
Wij hebben standaard apparatuur op voorraad
voor snelle levering. Daarnaast kunnen
engineering en productie snel reageren op
klantwensen voor specifieke systemen.

Miyachi Europe BV
Schootense Dreef 21, 5708 HZ HELMOND
T +31 (0)492 542 225, F +31 (0)492 536 222
E infonl@mec.miyachi.com
I www.mue.miyachi.com

reci ion i o r rofe ion
Standnummer:11

De Nijdra Groep is een zelfstandig, full-service
bedrijf gespecialiseerd in engineering, verspaning,
slijpen en assemblage van fijnmechanische
onderdelen en samenstellingen.

De Nijdra Groep is ISO-9001-2000 en ISO 14001 :
2004 gecertificeerd, een waarborg voor kwaliteit en
milieuverantwoordelijkheid in product,
dienstverlening en logistiek.

De Nijdra Groep levert totaaloplossingen voor alle
fijnmechanische vraagstukken aan zowel grote als
kleine afnemers in binnen- en buitenland.

Onze drie vestigingen beschikken over een goed
geoutilleerde en geconditioneerde meetruimte.

De Nijdra Groep profileert zich als een
systeem-suplier!

Producten van Nijdra Groep vinden hun afzet in de
branches en hightech markten waar hoge eisen
worden gesteld aan kwaliteit en bedrijfszekerheid,
zoals bijvoorbeeld: (Bio)Medische, Analytische,
Lucht- en Ruimtevaart industrieën, etc.

Nijdra Groep
Postbus 85, 1462 ZH Middenbeemster
T +31 (0)299-689 900, F +31 (0)299-683 475
E info@nijdra.nl
I www.nijdra.com
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■ Aerotech Ltd
www.aerotech.co.uk
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■ Minimotor Benelux
www.minimotor.ch
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■ Miyachi Europe BV
www.mue.miyachi.com

117

■ BrainCenter
www.braincenter.nl

34

■ Molenaar Optics
www.molenaar-optics.nl

48

■ Brandt Fijnmechanische Industrie BV
www.brandtfmi.nl

60

■ Newport Spectra-Physics Ltd
www.newport.com

17

■ Applied Laser Technology (ALT)
www.alt.nl

■ Carl Zeiss B.V
www.zeiss.nl
■ Ceratec Technical Ceramics BV
www.ceratec.nl
■ Etchform BV
www.etchform.com
■ Heidenhain Nederland BV
www.heidenhain.nl
■ IMS BV
www.ims-nl.com
■ Laser 2000 Benelux
www.laser2000.nl
■ Martek Bvba
www.martek.be
■ maxon motor benelux BV
www.maxonmotor.nl
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■ Nijdra Groep
www.nijdra.com
■ Optiwa BV
www.optiwa.nl

90

■ Schaeffler Nederland BV
www.schaefflergroup.com

73

■ SKF BV
www.nederland.skf.com

11

■ SMS Stamp Tool Technologies BV
www.sms-tb.com

97

■ TESA Benelux
www.tesabs.ch

81

■ TNO Industrie & Techniek
www.tno.nl
■ Trumpf Nederland BV
www.nl.trumpf.com

■ Mecal Applied Mechanics BV
www.mecal.nl

37

■ Veeco Instruments
www.veeco-europe.com

■ MEVI Group
www.mevi.com

90

■ VIBA NV
www.viba.nl

■ Mikrocentrum
www.mikrocentrum.nl
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Hoe precies moet de halfgeleiderfabricage
in de toekomst zijn?
Niemand kan in de toekomst kijken. Zeker is alleen dat de structuren in de halfgeleiderfabricage
steeds kleiner worden. Ook is het zeker dat daarom de eisen die gesteld worden aan de nauwkeurigheid
en de reproduceerbaarheid van de lengte- en hoekmeetsystemen steeds verder toenemen.
Met roosterinterferometers en structuurbreedtes van 256 nanometer en met meetlengtes tot 320 mm
maken wij meetstappen in het subnanometerbereik mogelijk, gecombineerd met interpolatiefouten in
het picometerbereik. Zo voldoen wij vandaag al aan veel van de gestelde eisen. En wij werken continu
aan de technologie van morgen. Maak gebruik van onze competentie, zodat we samen de uitdagingen
van de toekomst kunnen overwinnen. HEIDENHAIN NEDERLAND B.V., Postbus 92, 6710 BB Ede,
Telefoon: (03 18) 58 18 00, Telefax: (03 18) 58 18 70, www.heidenhain.nl, E-Mail: verkoop@heidenhain.nl
Hoekmeetsystemen

Lengtemeetsystemen

Contourbesturingen

Digital uitlezingen

Meettasters

Impulsgevers

