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AMSTERDAM – Behoort de brievenbus tot het verleden? Het is
een bekende ergernis weer een
pakket niet in ontvangst te kunnen nemen, omdat je niet thuis
was toen de pakketbezorger
langs kwam. Het Nederlandse
bedrijf MYPO biedt verschillende
manieren om af te rekenen met
diverse logistieke ongemakken.
Door het slimme slot kunnen
pakketbezorgers de bestelling

altijd afleveren in de pakketbrievenbus. De bezorger krijgt eenmalig toegang tot de bus door de
laatste vier cijfers van de Track
& Trace-code of het ordernummer in te voeren. De ontvanger
wordt op de hoogte gesteld dat
het pakket is bezorgd via een notificatie in de MYPO-app. Ook retourzendingen kunnen eenvoudig opgehaald worden.

Biobased voor Buiten
CUIJK - Biobased voor Buiten is
de naam van het congres dat 20
maart in het Inspyrium in Cuijk
plaatsvindt. Het doel van het
congres is om hout nadrukkelijk
te presenteren als biobased
materiaal. Sprekers deze middag zijn Lodewijk Hoekstra (NL
Greenlabel), Jaap van der
Waarde (WNF) en Reinier van
den Berg (SpeakOut).
Biobased voor Buiten vestigt de
aandacht op hout, maar ook op

bamboo. Zo is er aandacht voor
bamboo, dat gebruikt kan worden in de gww, maar ook bij de
inrichting van parken, tuinen en
stedelijke ruimtes. De initiatiefnemers willen bij dit congres de
traditioneel ingestelde buitenruimte- en inframarkt bewust
maken van de mogelijkheden
van hout als natuurlijke oplossing in een tijd dat materiaaltekorten steeds nijpender worden.
Daarnaast ligt tijdens het congres de nadruk op het belang

van gecertificeerd hout. Sprekers en bezoekers zijn afkomstig
uit de sectoren gww, infrastructuur, landschapsarchitectuur en
groenvoorziening en daarbij gaat
het niet alleen over bedrijven,
maar ook over overkoepelende
organisaties, overheden en opleidingscentra. Het congres op
20 maart begint ’s middags om
13.00 uur.
NADERE INFORMATIE:

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

TERSA.NL

W W W.BIOBASEDVOORBUITEN.NL

HK1936c

NOBELWOOD

EERSTE CERTIFICAAT DIGITAAL
LEERMIDDEL IPMH
WOERDEN - SSWT/Houtdatwerkt verraste op 14 februari Teun
Verlouw met taart en bloemen tijdens zijn koffiepauze bij zijn
werkgever Ad van Esch Machinale Houtbewerking in Udenhout. Hij
rondde als eerste deelnemer een volledige Certificeerbare
Eenheid af van het digitale leermiddel IPMH Montagemedewerker
(KRD).

TERSA
DE UNIEKE
ZWITSERSE
KWALITEIT

het alternatief voor tropisch hardhout

vlnr: Ineke Pothof (SSWT), Teun Verlouw
en Jürgen Bertens (Ad van Esch) Ruud van
den Bergh (BOSMTI)

deert hij in zijn vrije tijd de taken
uit het leermiddel. Inmiddels is
hij gestart met de volgende CE.
Leermeester Jürgen Bertens
begeleidt Verlouw bij het bedrijf.
Vanuit Opleidingsbedrijf BosMti
zorgt Ruud van den Bergh voor

de begeleiding en uitvoering van
de praktijkopdrachten en het
maken van de toetsen. Sinds het
leermiddel vorig jaar online
kwam, zijn 48 deelnemers gestart.

HK1742

Verlouw is een mooi voorbeeld
van een zij-instromer: na een
studie op een heel ander vakgebied kwam hij twee jaar geleden
bij Ad van Esch terecht. Om zijn
kennis en vaardigheden op zijn
werkgebied te vergroten, bestuHK1158

Harvey Tafelcirkelzaag

Product, proces of persoon certiﬁceren?
Ontdek de meerwaarde van SKH.

HK2040

HW110 SE

De meerwaarde van bewezen meedenkkracht, uitstekende
service, kennis van zaken en jarenlange ervaring. Dat maakt het
verschil. En dat merkt u.

Voor meer info bel naar 010 28 22 111
of ga naar www.peulen.nl
Maak een afspraak in onze showroom van ruim
1500 m² met meer dan 250 machines!

HK1821b

SKH is uw certiﬁcatiepartner voor zowel KOMO-certiﬁcering, MVO,
ISO 9001-, VCA- en milieucertiﬁcering (ISO 14001), als ook FSC,
PEFC en STIP certiﬁcering.

WWW.SKH.NL

T: 0317 - 45 34 25

Ideeën vorm geven
Overtuigend presenteren
Productie tekeningen tot in detail
BORM Nederland b.v.
www.borm-nederland.nl

HK1393d

5 PK motor, parallegeleider 75 cm rechts van de zaag
uitbreidbaar tot 125cm, zaagblad schuinverstelbaar naar
LINKS, zaaghoogte 75mm. Diverse opties waaronder
roltafel 1400mm.

Bent u op zoek naar een certiﬁcatie-instelling waar het gaat
om inhoud, dan bent u bij SKH aan het juiste adres. Onze
certiﬁcaathouders prijzen ons om onze vakkennis, commitment en
passie voor de certiﬁcatie-onderwerpen. Kies voor SKH als u wilt
bouwen aan de ontwikkeling van uw producten, diensten,
mensen en succesvolle processen.

Tel. +31 492 820 108
info@borm-nederland.nl
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Lebbink Trading B.V.

Modernste 5 assen gestuurde techniek!
PRO-MASTER 7125 & 7225

Op aanvoer of uit voorraad leverbaar:

Hardboard - Zachtboard
Spaanplaat - MDF - HDF
OSB - HPL
Multiplex (alle merken)
Underlayment (Fins vuren,

Sneller. Flexibeler. Dynamischer
Krachtig
Hoge krachtoverbrenging voor ongekende
nauwkeurigheden. De PRO-TORQUE
technologie zorgt voor hoge snelheden en
extreme acceleratie.

Elliottis, Radiata, Eucalyptus, grenen)
Wij kunnen onze standaard producten
ook gegrond, bewerkt en gezaagd aanbieden.

5 assen aggregaat
Volledig uitgebalanceerd voor maximale
flexibiliteit. Perfect frees resultaat, zelfs bij
zware verspaning.

Lebbink Trading B.V.
HOUT IMPORT

Voor de perfecte "workflow" in uw werkplaats biedt
HOLZ-HER u een compleet programma machines.

Tel.: 0320-288086
fax: 0320-288558
info@fiberboards.eu
www.fiberboards.eu

Groot bereik
Tot 7220 mm in X-richting en een
daadwerkelijke maximale hoogte van 300 mm!

HOLZ-HER GmbH | Plochinger Straße 65 | 72622 Nürtingen | www.holzher.de

HK1868

HK1758

Beyleveld
cab houtimport
Uit voorraad en op aanvoer leverbaar:

•
•
•
•
•
•
Europees Eiken stammen

Europees Noot

Beyleveld houtimport b.v.

Europees Kersen

Fijnhout Drenthe levert elke gewenste houtsoort, waarvan 60 Europese
houtsoorten en 20 tropische houtsoorten op voorraad. In onze houtdroogloods in

Gezaagd naaldhout.
Russisch naaldhout triplex
BX/CX, CX/CX en CX+/CX t&g.
Russisch berken triplex,
1525 x 1525, 2440/2500 x 1220/1250 mm en
1300/1525 x 3050 mm, alle dikten en kwaliteiten, ook film-faced en MESHWIRE/film-faced.
Braziliaans ELLIOTIS PINE triplex, C+/C
2440 x 1220 mm en 18 mm t&g.
Chileens RADIATA PINE TRIPLEX “SELEX”
B/C, Cp/C 2440 x 1220 mm.
Dikten 6,5 t/m 30 mm S.E. en 18 mm t&g en
4-zijdig t&g
Hardboard in standaard maten
en op maat gezaagd.

Sluisjesdijk 155 - 3087 AG Rotterdam

Veilingstraat 46

Tel.: 010-4761500 - fax: 010-4761696
info@beyleveld.com - www.beyleveld.com

7833 HN Nieuw-Amsterdam

HK1392

tel. 0591 - 55 25 04

Nieuw-Amsterdam ligt 3000 m3 hout opgeslagen. Bekantrecht en onbekantrecht hout.

fax 0591 - 38 19 10
info@ﬁjnhoutdrenthe.nl

Kwaliteit staat bij ons voorop

www.ﬁjnhoutdrenthe.nl
HK1568b

Noesten repareer je eenvoudig
binnen 1 minuut met Houtfix...

“Je kunt op
meer plekken
sigaretten
kopen dan
brood!”

Kijk wat nog meer best gek is op

kwf.nl/bestgek

HK1145

Wij hebben interesse voor:
HOUTVEZEL, ZAAGSEL
en SCHOON RESTHOUT

houtfixbenelux.nl | +31(0) 547 820 996

Ook afkomstig van (gemelamineerd)
spaanplaat, MDF enz.
Verhuur van zaagselcontainers en leegzuigen bunkers

DE LANGE B.V. - Ursem - Tel. 072-5039202
www.delangebv.nl - Fax 072-5039835
Ook leverbaar: (bio) brandstofkorrels (pellets)

Impaktor
Voor gebruik in
Slag-schroefmachines

Tegen het uitschieten
uit de schroef

HK2054

Teknos levert wereldwijd een compleet
assortiment aan duurzame oplossingen
voor het coaten van hout

Geveltimmerwerk l Gevelbekleding en Balkons l Plaatmateriaal en panelen binnendeuren l Vloeren l Meubels l Tuinhout en tuinmeubilair l Interieurtimmerwerk
Hendrik Ter Kuilestraat 181

l

7547 SK Enschede

l

Telefoon 053 - 433 44 22

l

info.nl@teknos.com

l

www.teknosdrywood.nl

Bit en bithouder vormen samen
het unieke “Tri-Torsion-Systeem”.

Wera Werk · Germany
www.wera.de

HK2058
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“KORTE HOUTJES”

GERMAN DESIGN AWARD 2019
VOOR HOMAG

Lijmklemmen, serre joints
Stalen klemmen
capaciteit maximaal 3000 mm
Aluminium klemmen
capaciteit maximaal 2600 mm
Tel. 0528-266362
www.memenco-europe.com

SCHUURBANDEN
OP MAAT
Email: info@schuurbanden.nl
tel. 0543-512681
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Kleine regel advertenties prijs € 25,-

GEVRAAGD: Schade- en
restpartijen hout en multiplex
Tel: 010 - 5115603
Email: info@houtlijn.nl
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Christian Schulten, directeur marketing en
communicatie (l) en Daniel Loddenkemper,
senior manager marketing tonen trots de
onderscheiding die zij in ontvangst mochten
nemen.

SCHOPFLOCH - De Homaggroep en haar agentschap
Keenly hebben twee prijzen
gewonnen bij de prestigieuze
German Design Award 2019.
De pr ijs voor de nieu we
merkpresentatie ging naar
Homag.
De award zet innovatieve producten en projecten in het
zonnetje en onderscheidt de
makers en ontwerpers ervan.
Homag ontvangt de prijs voor

de categorie ‘Corparate Identity’. De jury was zeer te spreken over de nieuwe marktpresentatie. Homag focust
daarbij op ‘Desing meets digital’, waarbij de machinefabrikant alle producten die onder
de Homaggroep vallen onder
één label, één naam en één
logo heeft gebracht. ‘Hier is
sprake van een duidelijk, minimalistische ontwerp met
een moderne uitstraling.’

Meerdere certificaten
voor De Kroon
GENDT – Op de Bouwbeurs 2019 in de Utrechtse Jaarbeurs kreeg
timmerfabriek & interieurbouw De Kroon vier extra KOMO certificaten
uitgereikt waardoor men nu bijna al haar producten onder het kwaliteitskeurmerk KOMO en Hout100% kan leveren. Daarmee is het bedrijf
klaar voor de wet Kwaliteitsborging in de bouw en BENG middels het
meetinstrument KIK KOMO.
Timmerfabriek & interieurbouw
De Kroon is begonnen in de 19e
eeuw als boomzagerij en heeft
zich vanaf 1927 sterk gespecialiseerd in het vervaardigen van houMaurice van Heck, directeur van timmerfabriek en interieurbouw De Kroon (l) nam
de certificaten in ontvangst van SKH-

ten producten. Een familiebedrijf
met passie voor hout dat zich richt
op zowel de utiliteitsbouw als de
woningbouw. Al bijna 100 jaar
heeft De Kroon ervaring als producent van onder andere binnenbuiten- en stelkozijnen, deuren,
ramen, daken, houtskeletbouw en
houten gevelelementen.

Proactief
Het bedrijf combineert vakmanschap met high-tech. Met het 3D
tekensysteem en geavanceerde
apparatuur, maar bovenal een innovatief en goed opgeleid team in
onder andere BIMmen, is De
Kroon in staat om de klant proactief te adviseren om daarna uiterst
nauwkeuring de producten te produceren en volgens afspraak te leveren. Maurice van Heck, directeur van timmerfabriek en interieurbouw De Kroon nam de certificaten in ontvangst van SKH-directeur Oscar van Doorn.

directeur Oscar van Doorn.

SCM GEEFT KIJKJE IN DE TOEKOMST
RIMINI (I) – Meer dan 2500 bezoekers van over de hele wereld
kwamen op 31 januari en 1 en 2
februari naar de ‘Smart factorydagen’ van SCM in het Italiaanse
Rimini.

De machinefabrikant gaf een inkijkje in de toekomst van de (geautomatiseerde) houtverwerkende
industrie, waarbij robots op industriële wijze hun werk doen, met
daarbij onderlinge samenwerking,

maar waarbij ook de combinatie
mens-robot een belangrijke rol
speelt.
SCM wil dit jaar vol inzetten op innovatie en het evenement was dan
ook volledig gericht op de ontwikkeling van de digitale en intelligente productieomgeving. Een fabriek
waarin state-of-the-art technologie en industriële, samenwerkende robots hun werk doen. De voordelen zijn volgens SCM voor de
hand liggend: snellere en meer efficiëntere verwerking van binnenkomende opdrachten, waarbij het
personeel zich minder hoeft bezig
te houden met het directe productieproces en zich kan richten op
andere taken.
SCM ontving meer dan 2500
bezoekers tijdens de Open dagen
in Rimini.

KOZIJNSOFTWARE VOOR DE TIMMERINDUSTRIE

Tijdens de drie open dagen werden
meer dan vijftig ‘display’ oplossingen getoond, die in de Smart& Human Factory lieten zien dat in deze
korte tijd meer dan duizend panelen konden worden verwerkt tot
vier verschillende soorten meubilair. Volgens Luigi de Vito, SCM divisiemanager is het voor SCM belangrijk om feeling te houden met
de klanten. “Door ze uit te nodigen

voor deze dagen er varen onze
klanten de innovaties en mogelijkheden voor de toekomst aan de levende lijve. Als SCM willen we niet
alleen leverancier van machines
zijn, maar partner, die klanten ondersteunt in de wereld van Industry 4.0.”

ADVERTENTIE

WISSELMESSEN
GA VOOR ORIGINEEL
Je enige garantie voor het unieke snelwisselsysteem
en de beste omkeermessen ter wereld.

ORIGINAL SWISS MADE

ZEVENAAR – Construsoft, leverancier van 3D-software voor de bouw
brengt nieuwe software op de markt waarmee de timmerindustrie nu
eenvoudig kozijnen in 3D kan ontwerpen, kan inpassen in BIM en de
werkvoorbereiding kan verzorgen.
Nooit eerder beschikte de timmerindustrie over software waarmee
ontwerp, werkvoorbereiding, export naar machines en BIM mogelijk zijn binnen één programma. In
samenwerking met een aantal
timmer f abr ieken heef t Construsoft hier nu volledig nieuwe
kozijnsoftware voor ontwikkeld,
genaamd Construsoft Window.
Het ontwerpen van kozijnen kan op
basis van een BIM-model, door
gebruik te maken van een 2D ge-

veltekening als onderlegger of volledig getekend vanuit de vrije
hand. De software is zo ingericht
dat voor het werken met BIM weinig praktische kennis nodig is. De
volledige werkvoorbereiding is
volledig visueel gemaakt zodat
exact inzichtelijk is wat uiteindelijk
geproduceerd wordt in de fabriek.

Alleen als de originele messen in de originele
beitelblokken zijn geplaatst ben je zeker van
optimale veiligheid en topprestaties.

Het ontwerpen van kozijnen kan op basis
NADERE INFORMATIE:

van een BIM-model, door gebruik te

CONSTRUSOFT

maken van een 2D geveltekening als

TELEFOON: 0316 – 200 000

onderlegger of volledig getekend vanuit

W W W.CONSTRUSOFT.NL

de vrije hand.

TERSA.NL
HK1936a
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Heeft u snel een houtbewerkingsmachine nodig?
O.a. STROMAB Afkortzaag, SCM Formaatzaag,
HARWI Platenzaag/Cirkelzaag, RIEDEX Afzuiger,
CENTAURO Lintzagen, SCM Vlakbank/
Vandiktebank, VERTONGEN Pennenbank,
GRIGGIO Vierzijdiges, enz.
HOUTBEWERKINGSMACHINES
• Optimale rondloop nauwkeurigheid

• Geluidsreducerende aluminium freesbody

• Perfecte oppervlaktekwaliteit

Euromec, uw totaal leverancier van hoogwaardige
snijgereedschappen voor de CNC gestuurde
houtbewerkingscentra.
Met een slim doordacht gereedschappenplan kunnen
wij elke uitdaging, reeds meer dan 40 jaar, aan.

Veldegge 5
7468 DJ Enter
t 0547 383 897

053 4312471
WWW.BECKERSMACHINES.NL T:E: info@beckersmachines.nl
HK1927

• Eenvoudig en snel messen wisselen

f 0547 381 115
www.euromec.nl
info@euromec.nl

Balk- en Emballage hout op maat

de

V ree

HK1801

Wij hebben veel machines op voorraad, zowel nieuw als gebruikt:

Stophout en Kloshout
Loonzaagwerk
HK2019

Houtzagerij de Vree, Knoppersweg
Houtzagerij
Knoppersweg 4,
4, 6668
6668 AT
AT Randwijk
Randwijk
Tel.: 0488
491286,
E-mail:Fax:
info@houtzagerijdevree.nl
Tel.: -0488
- 491286,
0488 - 491632
HK0954

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schaven van uw Hardhout
Schaven van uw zware maten
Schaven van uw vallende breedte damwand
Schaven van uw lange lengten
Wel 10 meter en langer
Vele profileer mogelijkheden
Droging van uw hout: professioneel en snel
Afkorten van uw hout tot ruim 8 meter
Herzagen tot ruim 12 meter
Royale (droge) opslag voor uw hout

EN : AFSPRAAK = AFSPRAAK

HK2014
HK1465

Hammer – meer dan 20
modellen voor perfecte
houtbewerking
TEL. 0342 413144

Hammer –
De juiste keuze
Hoogwaardige afwerking en productie,
innovatieve ontwikkelingen en kwaliteit,
wars van compromissen typeren de
houtbewerkingsmachines van Hammer.
Indien u zich bij uw keuze laat leiden door
stabiliteit, functionaliteit en levensduur,
dan kunt u met een „Hammer“ geen
betere keuze maken.
Hammer
TOP-prestaties voor de beste
prijs-kwaliteit verhouding.

F3

Freesmachine

K3 winner
A3 41

cirkelzaag

Vlak-vandikteschaafmachine

FELDER GROUP NEDERLAND BV

Hermesweg 34, 3771 ND Barneveld | info@felder-nederland.nl | Tel.: 0342 413144 | www.felder-group.nl
HA_A341_K3_F3_DeHoutkrant_03_265x195mm_4c_NL_DUT.indd 1

HK2056
18.02.2019 10:55:25
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KREUN KUNSTSTOFFEN WORDT INNODEEN
LOCHEM - Vanaf de internationale Bouwbeurs gaat Kreunen
Kunststoffen uit Lochem verder
onder een nieuwe naam: Innodeen. Een nieuwe naam die
het internationale karakter en
bijzondere manier van werken
weerspiegelt: innoveren, samen
met de opdrachtgevers.
Innodeen is op alle vlakken innovator van kunststof producten.
Samen met de klant levert het

bedrijf ‘shared solutions’: branchegericht, slim en duurzaam.
Om uitdagingen aan te pakken of
processen te optimaliseren,
combineert Innodeen de vakkennis van de klant met de knowhow
op het gebied van kunststoffen,
technieken en de toepassing ervan. Deze manier van werken
heeft onder andere de gepatenteerde DTS ® -dorpels opgeleverd. Ander nieuwsfeit is dat de
dagelijkse leiding in de onderne-

Belgisch grootste
beurs Batibouw
BRUSSEL - Batibouw 2019 focust dit jaar op gezond binnenklimaat,
new way of living en smart buildings. Belgisch grootst bouwbeurs in
Brussels Expo ontvangt het publiek van 23 februari tot en met 3
maart, dagelijks van 10.00 tot 18.30 uur. Voorafgaand zijn twee professionele dagen gepland en wel op 21 en 22 februari.
Deze dagen zijn exclusief voorbehouden voor de professionele bezoekers uit de bouw-, renovatie- en interieursector. De grootste bouwbeurs
in België trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers. Voor wat betreft de
hoofdthema’s is het thema ’new ways of living’ het interessants voor de
houtverwerkende industrie. Net als in Nederland is ook in België een
trend gaande dat steeds meer mensen kiezen voor wonen in de stad. Het
gevolg: we wonen met meer op minder vierkante meters en gaan dus in
z’n algemeenheid kleiner wonen. Er ontstaan dus steeds meer alternatieve manier van wonen: tiny houses, kangoeroewoningen en co-wonen
zijn in België inmiddels bekende begrippen.
Naast het uitgebreide exposanten programma staan ook meerdere lezingen op het programma.
NADERE INFORMATIE: W W W.BATIBOUW.COM

ming door Hans Kreunen is
overgedragen aan zijn zoon Gijs
Kreunen.

21
t/m
03

20
APR

BATIBOUW
Belgische bouw- en renovatiebeurs, Brussel Expo

MEI
14-16

RENOVATIE
Brabanthallen Den Bosch
www.renovatiebeurs.nl

16

DAG VAN DE
PROJECTONTWIKKELING
Neprom
Brabanthallen, Den Bosch
www.neprom.nl

BIOBASED VOOR BUITEN
Inspyrium Cuijk
www.biobasedvoorbuiten.nl

9-11

BUILDING HOLLAND
Amsterdam RAI
www.buildingholland.nl

27-31

LIGNA 2019
Hannover Messe
www.ligna.de

18

BOS MASTER EVENT
Bos Machines Vianen
www.bosmachines.nl

OKT
08-10

VAKBEURS ENERGIE
Brabanthallen Den Bosch
www.vakbeursenergie.nl

WINNAAR NEDERLANDSE BOUWPRIJS 2019
UTRECHT - Het Biosinstrum in Oosterwolde is de winnaar van De
Nederlandse Bouwprijs 2019 in de categorie gebouwen. De prijs is
maandag 4 februari feestelijk uitgereikt op dag één van de
BouwBeurs. De Groot Vroomshoop (een onderneming van
VolkerWessels) was er bij en voelt zich een beetje mede-winnaar. Het
bedrijf realiseerde al het hout dat in het prachtige gebouw verwerkt is,
van engineering tot en met montage.
Het Biosintrum, ontworpen door
Paul de Ruiter Architects, is een
energieneutraal gebouw, dat voor
meer dan 80 procent bestaat uit
biobased materialen. Het gebouw
is als kenniscentrum een inspiratiebron voor studenten en professionals die zich bezighouden met
biobased economy. In het ontwerp
is ook de groene inpassing meegenomen in het Ecomunitypark.

bouwt bewust met hout. De opdracht voor de engineering, levering en montage van de gelamineerde houtconstructie, CLTvloerplaten, de prefab houten daken en HSB buitenwanden voor dit
unieke project kreeg De Groot
Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies van Natuurlijk Bouwen
b.v., een samenwerkingsverband
van drie bouwbedrijven.

Hout, hernieuwbaar en circulair
Hout is bij uitstek een hernieuwbaar materiaal en circulair toe te
passen. De Groot Vroomshoop

Een positieve stimulans
Stichting De Nederlandse Bouwprijs kent sinds 1991 De Nederlandse Bouwprijs toe. De stichting

Bostik, lijmspecialist voor de consumenten-, bouw- en industriële
markten, heeft op 4 februari 2019
aangekondigd dat de juridische
bedrijfsnaam van zijn overname,
Den Braven Benelux B.V., is gewijzigd in Bostik Benelux B.V.
Deze naamsverandering van het
bedrijf is een van de laatste stappen om de krachtige, wereldwijde
positie van Bostik in lijmen en kitten te bevestigen.
De naamsverandering in Bostik Benelux is een van de laatste stappen om de wereldwijde
positie van Bostik in lijmen en kitten te bevestigen.

Bostik te versterken en is de eerste stap naar het bouwen van een
gemeenschappelijke cultuur met
als focus het genereren van meer
waarde voor onze klanten”, zegt
Roland Albers, Senior Vice President van de Construction and Consumer Global Business Unit van
Bostik in EMEA.
Vincent Imbos, Managing Director
van Bostik Benelux B.V., voegt
hieraan toe: “We zijn verheugd
deel uit te maken van Bostik en
zullen onze merkstrategie blijven
volgen door naast het Bostik-assortiment ook producten van het

FEB/MRT

MRT

DEN BRAVEN BENELUX WORDT BOSTIK BENELUX

Sinds de overname van Den Braven in 2016, een leider in hoogwaardige afdichtingsmiddelen
voor isolatie en constructie, hebben beide organisaties hun krachten gebundeld om Bostik te versterken als een krachtige wereldwijde speler op het gebied van lijmen en kitten. De verandering van
de wettelijke bedrijfsnaam is een
van de laatste integratiestappen
bij het creëren van één geluid naar
de markt. Daarom wordt alle corporate branding op de locaties
Oosterhout en Giessen vervangen
door de visuele identiteit van Bostik. “Deze verandering stelt ons in
staat de betekenis achter het merk

AGENDA

merk Zwaluw te verkopen. Bovendien zullen onze kennis- en servicemogelijkheden verder worden
uitgebreid om onze klanten nog
meer innovatieve oplossingen en
een hoogwaardige service te bieden.”
Om de strategische geografische
markt voor Bostik in Europa te
dienen, zal nu één commerciële
organisatie in de Benelux worden
opgericht, die zich gaat richten op
de marketing en commercialisering van de gecombineerde productenportfolio van Bostik en Den
Braven.

Het Biosinstrum in Oosterwolde is de winnaar van De Nederlandse Bouwprijs 2019.
De Groot Vroomshoop realiseerde al het
hout in het gebouw, van engineering tot en
met montage.

reikt deze onafhankelijke prijs één
keer in de twee jaar uit en wil
daarmee de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de
bouw bevorderen én het veelzijdige bouwtalent in Nederland stimuleren. De Nederlandse Bouwprijs voor het Biosintrum is een
goede stimulans om vooral verder
te gaan met circulair bouwen.

BIJLARD INTERNATIONAL
ONDERSTEUNT CURSISTEN
ZOETERMEER - Vanaf de maand
f e b r u a r i g a a t W o o nTo t a a l
Academy in Zoetermeer trainingen en opleidingen verzorgen
voor de parketbranche. Bijlard
International zal met FLOORproducten de trainingen ondersteunen. Cursisten zullen tijdens
hun training met diverse producten kennis maken, onder andere
de MS FLOOR en natuurlijk de
Sqraper.
Begin 2018 is het onafhankelijke
trainingscentrum WoonTotaal Academy begonnen met trainingen en
opleidingen voor verkopers en
vakmensen die werkzaam zijn in
de woninginrichtersbr anche.
Daarnaast zoekt WTA actief naar
potentiële kandidaten die in deze
branche aan het werk willen. De
Zoetermeerse fabrikant produceert op een steenworp afstand
van het trainingscentrum een
groot gedeelte van zijn assortiment in eigen huis. Onderdeel van
de cursus is het van dichtbij kennis

laten maken met de productie van
de producten waar zij mee gaan
werken.

Begin 2018 is het onafhankelijke trainingscentrum WoonTotaal Academy
begonnen met trainingen en opleidingen
voor verkopers en vakmensen die werkzaam zijn in de woninginrichtersbranche.

ADVERTENTIE

hoogwaardig industrieel gereedschap
precisie slijptechniek & machines
voor de hout-, metaal-, kunststof- en aluminiumverwerkende industrie

HK1559

Tigerstop
Afkortzaaginstallaties
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Verhoog meteen de productie
en nauwkeurigheid van uw machine

Programmeerbare
Positioneersystemen

www.tigerstop.eu
Tel: + 31 546 57 51 71
info@tigerstop.nl

TigerStop B.V.
Bedrijvenstraat 17
NL-7641AM Wierden
Nederland
HK1778a

WAT MAAKT
HOUTINDUSTRIE
SCHIJNDEL UNIEK:
•Professionele bewerking van uw hout;
•Hoogwaardige kwaliteit en service;

Houtfix Astvuller,
de oplossing
voor snelle
houtreparatie!

•Ontwerp en CNC productie van snijgereedschap binnen 24 uur;
•Alles onder één dak: opslag, drogen, zagen, schaven,
proﬁleren, optimaliseren, kops bewerken, afkorten, lakken,
verpakken, gereedsschapsslijperij en transport;

We zijn gek op hout. Op wat er allemaal mee
kan. En dat is veel. Héél veel. Je kunt het zo gek
niet verzinnen of wij kunnen het maken. Van
‘onmogelijke’ vorm tot perfecte kopie. Van eenmalig
kunstproject tot seriematige productie.

•Gunstige combinatie tarieven met compleet pakket aan
mogelijkheden;
•Uitgebreide schaaf en proﬁleer mogelijkheden tot een
maximale doorvoerbreedte van 450 mm, dikte van 200 mm en
lengte van 10 meter;

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

•100% duurzame productie.

Wij draaien, frezen, schaven,
buigen, boren etc.

8 droogkamers & 1 vacuümdroger

HIS

10 schaafmachines & 4 herzaagmachines
3 automatische spuitinstallaties

HOUTINDUSTRIE
SCHIJNDEL BV

Nieuwe Molenheide 20
5482 ZV Schijndel
T: 073 - 54 78 175

F: 073 - 54 77 315
www.hisbv.biz
info@hisbv.biz

WWW.WOODSPECIALS.NL
HK2037

HK1293

MADE IN
GERMANY

Bezoek ons:
hal 15 kraam G69

HK2038
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Van Hoecke wint opnieuw

FACTORY OF THE FUTURE AWARD
SINT-NIKLAAS (B) – Drie jaar
nadat producent van meubelbeslag Van Hoecke de Factory of the
Future Award won, gaat de prijs
opnieuw naar het bedrijf uit St
Niklaas. Van Hoecke ziet deze
‘her-certificering’ als een erkenning voor de inspanningen die het
de laatste jaren heeft ondernomen om te blijven innoveren en
om de concurrrentie aan te kunnen met organisatie als Amazon
en Alibaba.
Dat maatwerk geen verleden tijd
is, bewijst Van Hoecke met cijfers.
In tijden van ‘seriematig’ slaagt het
bedrijf uit het Belgische Sint
Niklaas er jaarlijks in vijfduizend
klanten te voorzien van ‘op maat
gemaakt’ meubelbeslag, lades en
componenten. Het bedrijf is zich
bewust van de digitale tsunami die
door spelers als Amazon of Alibaba in werking kan worden gezet.
Wat maakt dit bedrijf zo succesvol
en vooral future proof? Bij Van
Hoecke rolt elke dag 70 ton materiaal van de loskades, met een
jaarlijks stijgende omzet van 72
miljoen euro. 250 werknemers
verdienen er hun boterham. Wat
bij de vorige generatie begon met
een kast, bestelwagen en garage,
is nu uitgegroeid tot een voorbeeld
hoe we ons kunnen wapenen tegen de digitale tsunami die Alibaba-gewijs op ons afkomt. Het Belgische maakbedrijf laat zien hoe
het kan en moet.

Stilstaan is achteruitgaan
CEO Peter Van Hoecke is zoon van
oprichter Luc Van Hoecke. Hij is
wat je zou noemen een bezielde
ondernemer, zeer bewust van het
digitale tijdperk. Niet enkel het
vandaag is prioriteit, maar vooral
het morgen. “We willen relevant
blijven als familiebedrijf, maar ook
onze verantwoordelijkheid nemen
voor alle mensen die hier werken,
de producten die we maken én de
klanten die we bedienen. Om dat te
kunnen blijven garanderen, hebben we groei nodig. De eerste Factory of the Future Award die we
kregen, was een bekroning voor
een immense transformatie die
we hadden gedaan: van verdeler
van meubelbeslag voor de lokale
markt tot producent op internationaal niveau.” Deze award opnieuw
krijgen, is hét bewijs bij uitstek dat
hun innovatie elk jaar werkt. “We
hebben momenteel een marktaandeel van 75 procent en zouden
dus op onze lauweren kunnen rusten. Maar dat doen we bewust niet.
Stilstaan is achteruitgaan. We willen voorkomen dat we blijven vasthouden aan de succesrecepten
van vandaag. Jezelf als bedrijf
heruitvinden en blijven innoveren,
daar komt het op aan.”

code te scannen. Vandaag denken
we serieus na over artificial intelligence en big data – want ook
deze evoluties gaan onze business
een andere richting uitsturen.”

CEO Peter van Hoecke: “Jezelf als bedrijf
heruitvinden en blijven innoveren, daar
komt het op aan.”

Amazon vs Alibaba
“De vraag die we ons regelmatig
hier in Sint-Niklaas stellen is: wat
als spelers als Amazon of Alibaba
zich morgen op onze B2B-markt
zouden richten, in ons marktsegment”, gaat Peter verder, “Welke
meerwaarde kunnen wij dan nog
betekenen voor onze klanten? Dat
is wat ons bezighoudt en waar we
op korte en lange termijn naar
werken.” Maar ook trends als urbanisatie zijn voor Van Hoecke uitdagende vraagstukken. “Als je
weet dat in 2050 maar liefst 75
procent van de wereldbevolking in
steden zal wonen, begrijp je onmiddellijk dat we steeds kleiner
zullen wonen en dat dit automatisch een impact zal hebben over
hoe meubels er in de toekomst
zullen uitzien en welke functies ze
zullen krijgen. Je bewust zijn hoe
snel de markt kan wijzigen, is essentieel. Kijk naar Nokia of Kodak,
ooit marktleiders en vandaag niet
meer relevant.”
Klant centraal
“Voor ons komt de klant altijd op
de eerste plaats. Dat klinkt als een
mooie slide in een marketingpresentatie, maar we handelen daar
ook naar in onze productie”, over-

Werknemers
Maar het succes van een bedrijf
hangt ook, en vooral, af van de
werknemers. “Ontwikkeling en
ontplooiing van het talent dat we in
huis hebben, heeft bij Van Hoecke
altijd een belangrijke rol gespeeld,” verklaart de CEO. “We kijken naar de vaardigheden en het
potentieel van onze mensen en
proberen ontwikkeling van beneden naar boven te laten stromen,
in plaats van bovenaf dingen op te
leggen. Ik geloof dat deze cultuur
onze toekomstbestendigheid
waarborgt.”
Factory of the Future
De Factory of the Future Award is
een Vlaamse prijs die sinds 2015
jaarlijks wordt uitgereikt aan de
meestbelovende, technologisch
ondersteunde, toekomstgerichte
Belgische bedrijven uit de maakindustrie. De award wordt uitgereikt
door Made Different, een actieplan
van Agoria (federatie van de Belgische bedrijven uit de technologische industrie) en Sirris (Belgische organisatie die bedrijven
helpt bij innovatie) om de maakindustrie te versterken.
Om in aanmerking te komen voor
de prijzen, moeten de bedrijven
zeven transformaties hebben
doorlopen die noodzakelijk zijn om
een wendbare, hoogtechnologische organisatie te zijn: Zo moeten
zij World Class Manufacturing
Technologies inzetten, oftewel gebruik maken van van de meest eigentijdse productietoestellen. Een
tweede punt is de End-to-end Engineering: productontwikkeling in
functie van de volledige waardeketen, met behulp van virtuele modellen en simulaties. Ook de Digital Factory speelt een rol: digitali-

Waardering voor de medewerkers en luisteren naar hun inbreng is volgens Peter van
Hoecke van essentieel belang.

tuigt Peter. “Ook al hebben we een
enorm aanbod waaruit zij met enkele klikken kunnen kiezen, dan
nog kan ons productieapparaat
garanderen dat we zeer snel vanaf
één stuk kunnen leveren. We willen frictie wegnemen en onze
klanten tijd besparen: alles is snel
leverbaar en zijzelf kunnen hun
vaste kosten omzetten in variabele, wat vandaag steeds belangrijker wordt om de snel veranderende economie het hoofd te bieden.”
Daarnaast blijft Van Hoecke continu investeren om het haar klanten
nog makkelijker te maken. “Vorig
jaar lanceerden we onze eigen Van
Hoecke app die het heel gemakkelijk maakt om onze producten te
bestellen door de barcode of QR-

seren van de operationele processen, onderling verbonden via het
internet. Punt vier is de Human
Centered Production: betrokkenheid van de medewerkers bij de
toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling. Punt vijf is het Production
Network: de voorwaarde dat de
organisatie is ingebed in een samenhangend netwerk. Het een na
laatste punt is de Eco Production:
duurzame productiesystemen met
oog voor elke fase van de levenscyclus van een product; de materialenkringloop wordt gesloten en
het energiegebruik drastisch verminderd. Tot slot punt zeven:
Smart Production Systems, het
vlot inspelen op veranderende
marktvragen.

Draagarmstellingen en palletstellingen
van OHRA houden veel langer stand

OHRA Verkoopkantoor Nederland
Tel: 010 5213301
Fax: 010 5299412
E-mail: overmeer@ohra.de

www.ohra-opslagsystemen.nl
HK1206

25 FEBRUARI 2019

EDITIE 4

WWW.KAMP.NL
Machines voor de houtbewerkende industrie

Bel 053-5382437

HK0707
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info@kamp.nl

Houtfix Astvuller, de oplossing
voor snelle houtreparatie!




houtfixbenelux.nl | +31(0) 547 820 996

Duivestein Techniek Oss BV
ontwikkelt en levert platenmagazijnen en
stapelautomaten die geschikt zijn om over elk
type opdeelzaag en elke CNC machine te zetten. U bent
niet meer merk gebonden om uw bedrijf te automatiseren.

DROGEN
ZAGEN
SCHAVEN

HOUTINDUSTRIE
GRAMSBERGEN BV

Met leveringen aan zowel grote
toeleveranciers als kleinere
interieurbouwers is de afzetmarkt
breed te noemen.

PROFILEREN
BRANDVERTRAGEND
IMPREGNEREN
HOUTINDUSTRIE
GRAMSBERGEN BV
DOORBRAAKWEG 31,
7783 DC GRAMSBERGEN
T 0524 - 56 19 67
F 0524 - 56 20 70
E INFO@HIGBV.NL
I WWW.HIGBV.NL

HK1276

Diverse mogelijkheden en capaciteiten:
•
•
•
•
•
•




HK1353



HK1965b






Hefvermogen van 20 tot 1000 kg
Capaciteit van 1 tot 120 platen per uur
Afmetingen van 10 tot 130 meter
Portaal overspanning van 5 tot 21
meter
Belading opdeelzaagmachines
Belading/ontlading CNC machines

Flexibel, Veelzijdig en Innovatief

Kanthout repareer je
binnen 1 minuut met Houtfix!

• Droge verfspuitwand

houtfixbenelux.nl | +31(0) 547 820 996

• Incl. complete ATEX ventilator !!

VERFSPUITWAND

MET ATEX VENTILATOR

Ac tiepri

Repareer scheuren binnen 1 minuut
met Houtfix Astvuller!
houtfixbenelux.nl | +31(0) 547 820 996

js v.a.

0,€ 1.85

• 230/380 Volt elektromotor
• afmetingen

*

2.000 x 2.000 x 900 mm (BxHxD)
Diverse afmetingen mogelijk

* vraag naar de voorwaarden

met standaard AVA verfvangfilter

Telefoon: (0546) 57 74 30 • Fax : (0546) 58 22 46 • info@ava-luchttechniek.nl • www.ava-luchttechniek.nl

Verfspuitcabines

•

Ventilatoren

•

Luchtkanalen

•

Filterinstallaties

AVA Advertentie Verfspuitwand.in1 1

23-08-2007 14:03:55

Nederlandstalige
software

NIEUW

De Zelling 22
3342 GS
Hendrik Ido Ambacht
T 078.684.684.0
info@vos.nu
www.vos.nu
www.voswebshop.nl

2017-08 VOS Bottene Push 100 - Houtkrant2.indd 1

BOTTENE PUSH 100

Volautomatisch zaagcentrum voor optimaliseren en afkorten

Technische kenmerken:
• maximale houtlengte tot 10 meter;
• standaard positioneersnelheid 60 m/min (optioneel 180);
• inclusief lengtemeting en optimalisatiesoftware;
• optionele krijtstreeplezer voor het uitkorten van fouten.

HK1930

Bel voor een
demonstratie in
onze showroom

12/13/2017 4:40:12 PM
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KORT NIEUWS

JOLANDA DE GROOT,
VICE VOORZITTER ADVIESRAAD HOUTPRO+
DEN BOSCH - Tijdens de vergadering van de adviesraad van de
HoutPro+ 2020 editie, op dinsdag
5 februari, werd Jolanda de Groot
(De Groot Bewerkingsmachines)
verkozen tot nieuwe vice-voorzitter.
Met De Groot heeft de adviesraad
een leidende afgevaardigde, afJolanda de Groot, de nieuwe vice-voorzitter van de adviesraad van HoutPro+.

komstig uit één van de meest
toonaangevende bedrijven binnen
de houtbewerkingssector in Nederland. Tevens bedanken de adviesraadsleden, voormalige vicevoorzitster Angélique Monballieu,
ex afgevaardigde van firma Van
Hoecke Blum, voor haar bewezen
inzet in het verleden.
De voorbereidingen voor het benaderen van potentiële beursdeelnemers voor komende editie
van HoutPro+ i zijn volop bezig.

De organisatie geeft voorrang van
inschrijving aan de deelnemers
die ook bij de vorige editie als exposant aanwezig waren.
De HoutPro+ is de vakbeurs voor
de professionele houtbewerkingsbranche in Nederland en
vindt plaats van 3 tot en met 6 november 2020.

Houten paviljoen in Tokio OVERVERHITTE
BOUWBEURS UTRECHT 2019
tijdens de OS van 2020
HELSINKI - Metsä Group en Business Finland bundelen hun krachten
om een houten Metsä-paviljoen te bouwen dat tijdens de Olympische
Spelen in Tokio ingezet zal worden. Het paviljoen wordt gebouwd op
het terrein van de Finse ambassade in het centrum van Tokio, Japan.
Het Metsä-paviljoen biedt multifunctionele voorzieningen die zich
lenen voor tal van evenementen:
tentoonstellingen, seminars, overwinningen en andere ontspannende evenementen. Het paviljoen zal
dienen als ontmoetingsplaats voor
het Finse Olympische team tijdens
de Olympische Zomerspelen en de
Paralympische Spelen.
Het Metsä-paviljoen is een uitstekend voorbeeld van de voordelen
van industrieel geproduceerde
houten elementen. Voor het gebouw worden Kerto LVL-producten (gelamineerd fineerhout) gebruikt, geproduceerd door Metsä
Wood, onderdeel van de Metsä
Group. Bouwen met Kerto LVLelementen is snel en, dankzij de
lichtheid van het materiaal, is bouwen op bestaande gebouwen mogelijk, zoals dat ook het geval is in
Tokio. Vergelijkbare elementen
kunnen ook worden gebruikt voor
gebouwen van grotere schaal.
“Het paviljoen kan als prefab-elementen naar de locatie worden
vervoerd, worden opgebouwd, opnieuw verplaatst en opnieuw worden opgebouwd. Dit is in lijn met
het doel van Metsä Group om producten op basis van fossiele
brandstoffen te vervangen door

hernieuwbare en recyclebare materialen”, aldus Mikko Saavalainen, SVP, Business Development
bij Metsä Wood.

heel weinig afval. De elementen
worden geprefabriceerd in de fabriek van het partnerbedrijf van
Metsä Wood en daarom zal de
montage ter plaatse snel verlopen.
Het architecturale ontwerp van
het Metsä-paviljoen wordt uitgevoerd door Helin & Co Architects.

UTRECHT - De tweejaarlijkse Bouwbeurs in Utrecht was weer een editie als vanouds. Veel bezoekers, veel stand zeer tevreden standhouders. Tevreden, maar ook bezorgd over het tekort aan personeel en
hoe de energieneutraliteit en circulariteit gerealiseerd moeten gaan
worden. De beurs is door ongeveer 70.000 bezoekers bezocht.
Ook de houtgerelateerde bedrijven
lieten zich weer van hun beste
kant zien. Zoals Doornkamp die
met een meters hoge zuil de geïnteresseerden wist te trekken. De
zuil kon men voelen en ruiken.
Frencken presenteerde daar uitvoerig haar lijmprogramma. ASF
Fisher was aanwezig met haar
complete schroevenlijn Woodies
en Contimeta liet als tackerspecialsit zien wat het allemaal in huis
heeft: tackers in alle soorten en
maten voor klein gebruik maar zeker voor het professionele werk.
Bij Koster Werkplaats Techniek
kon men naast het bekende programma ook kennis maken met
hun nieuwe aanwinst, de Fixum
Fasteners. De spijkers en schroeven voor de tackers. Bij Mafell wist
de Nederlandse vertegenwoordiger, Ralph Kehne, weten dat dit

Het Metsä-paviljoen dient onder andere als ontmoetingsplaats voor het Finse Olympische
team tijdens de Olympische Zomerspelen en de Paralympische Spelen.

De Kerto LVL-producten die worden gebruikt voor de bouw van het
paviljoen zijn ecologisch, duurzaam en efficiënt qua materiaal.
Het productieproces van de materialen en de elementen genereert

Het ontwerp is gebaseerd op de
Kerto LVL-details die voor iedereen beschikbaar zijn in het Open
Source Wood-platform van Metsä
Wood.

Hout was in meerdere hallen en op meerdere plekken overduidelijk aanwezig.

Het Houtpaviljoen won de Outstanding
Award, de prijs voor het bedrijf of de organisatie met de aantrekkelijkste stand. Het
is wel duidelijk wie de founders van het
houtpaviljoen zijn.

een van de betere beurzen was.
Als machinebedrijf waren Peulen
en Haco aanwezig. Ook de vertegenwoordigers van deze bedrijven
lieten weten dat ze een zeer goede
beurs gedraaid hebben.
Houtpaviljoen
Het Houtpaviljoen won de Outstanding Award. De prijs wordt uitgereikt aan het bedrijf of de organisatie met de aantrekkelijkste
stand. Het was de eerste keer dat
de award werd uitgereikt. De
award sluit naadloos aan bij het
thema van de beurs, namelijk ‘tijd
om krachten te bundelen’. De
stand, in totaal zo’n 200 vierkante
meter kwam tot stand met steun
van zo’n tachtig bedrijven en organisaties.

ADVERTENTIE

ONDERNEMERSVERTROUWEN MINDER HOOG
VOORBURG - Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin
van 2019 uit op 10,6; bijna drie
punten lager dan een kwartaal
eerder. Desondanks ligt het vertrouwen nog ruimschoots boven
het langjarig gemiddelde.
Ondernemers in de bouw zijn het
meest positief van alle bedrijfstakken.
Een groeiend aantal ondernemers
verwacht negatieve gevolgen van
de brexit. Dit melden CBS, KvK,
het Economisch Instituut voor de
Bouw, MKB-Nederland en VNONCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland onder ondernemers in het niet-financiële
bedrijfsleven.
Het ondernemersver trouwen
daalt nu voor het tweede kwartaal
op rij. De stemmingsindicator van
ondernemend Nederland ligt in

het eerste kwartaal van 2019 met
10,6 echter nog ruim boven het gemiddelde (1,5) sinds de start van
de meting in 2008. In het tweede
kwartaal van 2009 bereikte het
ondernemersvertrouwen de laagste waarde (- 29,7) tot nu toe en in
het eerste kwartaal van 2018 werd
de hoogste waarde bereikt: +18,1.
Voor het tiende kwartaal op rij is in
de bouw het ver trouwen het
grootst van alle bedrijfstakken:
31,2. Dat vertrouwen is wel iets teruggezakt in vergelijking met het
vierde kwartaal van 2018: toen
kwam het vertrouwen nog uit op
33,3.
Brexit
Een groeiend deel van het niet-financiële bedrijfsleven verwacht
het eerste kwartaal van 2019 negatieve gevolgen van de brexit. Bijna 1 op de 4 bedrijven verwacht de
gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Met name de vrijheid van verkeer
van goederen en diensten wordt
volgens ondernemers geraakt
(11,5 procent van de bedrijven). 11
Procent van de ondernemers
spreekt de verwachting uit dat er
in het eerste kwartaal minder
handel gedreven zal worden met
Groot-Brittannië dan drie maanden geleden. Ook de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal zal
naar verwachting negatief beïnvloed worden door de brexit. Een
groeien aantal bedrijven maakt
zich zorgen. In het tweede kwartaal van 2018 dacht 5,6 procent van
de bedrijven te worden geraakt
door de brexit. In het derde kwartaal groeide dat percentage naar
6,8 procent en in het vierde kwartaal naar 8,5 procent. In het eerste
kwartaal van 2019 is dat percentage dus al verder gegroeid naar 11,5
procent.

ONLINE VEILING
CNC VOOR KOZIJNEN

CNC FREESMACHINES

HOUTBEWERKINGSMACHINES
BOUWGROEP ZICHTENBURG
de Werf, den Haag / De Zelling 22, Hendrik Ido Ambacht

CNC FREESMACHINES DIVERSE CNC-KOZIJNEN
FREESMACHINES VAN BMH, SAOM, KRUBA KRUIMER EN
SCM, KETTINGFREESMACHINE, PENNENBANKEN,
FORMAAT- EN VERSTEKCIRKELZAAGMACHINES PANHANS,
GATENSTEEKMACHINE EN EEN KANTAANLIJNMACHINE.
SLUITING donderdag 28 februari KIJKDAG woensdag 27 februari
VOOR MEER INFORMATIE, BEKIJK DE VEILING OP

WWW.TROOSTWIJKAUCTIONS.COM
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www.dehoutkrant.nl

Echte
zuigkracht !
•
•
•
•
•
•
•

Nauwkeurigheid en productiviteit voor
de plaatbewerking! Alles uit één hand!

Mobiel en compact
Div. diameters 100 t/m 300 mm
Hand of persluchtreiniging
AL-KO Optie-jet filter systeem
Reststofgehalte, 0,2 mg/m3
CE ISO 9001
Type Ecojet tot 15000 m3

AF-HO, al 30 jaar dé specialist voor Striebig
platenzagen en AL-KO afzuiginstallaties

Puttershoek • Telefoon 078 - 676 17 60 • Fax 078 - 676 47 48
info@af-ho.nl • www.af-ho.nl

HK0978

JOH. SL A AP B.V. - OOSTHUIZEN

w w w.johslaapbv.nl - ericvandenhudding @ hetnet .nl
telefoon 0 2 9 9 - 6 3 3 7 3 9
HK1495

HK1954
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THEMA

De snelheid van plaatsing is groot, hetgeen een belangrijke tijdsbesparing op de
bouwplaats betekent.

Bouwen met blokken
’S GRAVENWEZEL (B) - Bouwen met blokken doet menigeen denken
aan de kindertijd. Het Blokiwood-bouwsysteem bestaat uit geprefabriceerd houten muur- en dakelementen die hoogwaardig geïsoleerd
zijn met houtvezel. De zwaarste wandelementen wegen maximaal 60
kilogram en de dakelementen maximaal 75 kilogram.
Het concept wordt op de markt gebracht door Tymber Buildings.
Door het toepassen van handzame

geprefabriceerde wand- en dakelementen kunnen woningen, bedrijfsgebouwen en uitbreidingen

zoals aanbouwen en optoppingen
eenvoudig en snel en bovenal
kwalitatief hoogstaand worden gerealiseerd. In één handeling worden met Blokiwood super geïsoleerde wanden en daken geplaatst. Naast de snelheid van
bouwen is het Blokiwood systeem
volledig ecologisch, formalhydevrij
en bovendien circulair. Constructies gebouwd met het Blokiwoodsysteem kunnen in de toekomst
immers eenvoudig worden gedemonteerd en elders weer worden
opgebouwd.
Dankzij de technische vooruitgang
kunnen nu zeer grote houten gebouwen worden opgetrokken.
Naast kwaliteiten, zoals lichtgewicht, isolerend en esthetisch, is
hout ook uitermate interessant
voor de industrialisatie van bouwprocessen. Het systeem past perfect in de huidige ontwikkelingen
rond regel- en wetgeving. De
bouwvoorschriften worden in Europe steeds strenger waarbij met
name veel waarde wordt gehecht
aan een goede isolatie, luchtdichtheid en minimale koudebruggen.

Het produceren van de bouwblokken
onder geconditioneerde omstandigheden
komt de kwaliteit van het eindproduct ten
goede.

Vanwege het gewicht is het systeem perfect geschikt voor het optoppen van bestaande
woningen.

De muurelementen zijn zowel dragend (tot 9 ton l/m), standaard geïsoleerd met een R waarde van
5,26 m2 k/W en eenvoudig te verhogen naar 7,10 m2 k/W, en bovendien luchtdicht. De dakelementen
zijn standaard voorzien van een
isolatie met een R waarde van 7,8
m2 k/W. Naast de hierboven beschreven kwaliteiten is voor de
plaatsing van deze elementen
geen kraan nodig. De zwaarste
wandelementen wegen maximaal

SSWT/HOUTDATWERKT INFORMEERT MBO DOCENTEN
BUSSUM - Tijdens een geslaagde bijeenkomst op 6 februari heeft
SSWT/Houtdatwerkt docenten van mbo vakscholen uit het hele land
geïnformeerd over het nieuwe kwalificatiedossier en het digitale leermiddel IPmH. Ook werd de nieuwe branchefilm geïntroduceerd.
In de Timmerindustrie is het productieproces aan grote veranderingen onderhevig. Bij veel fabrikanten is op diverse afdelingen
sprake van een verdergaande ontwikkeling richting een (semi-)automatisch productieproces. In
2017 heeft de SSWT een onderzoek in de timmerindustrie laten
uitvoeren naar functies die gericht
zijn op het machinaal bewerken
van hout. Dit onderzoek heeft het
nieuwe beroepscompetentieprofiel (BCP) Machineoperator houttechniek industrieel produceren

met hout opgeleverd. In samenwerking met SBB heeft het BCP
een plaats gekregen in een nieuw
kwalificatiedossier Industrieel
produceren met hout (Crebo
23235), samen met de kwalificaties voor montagemedewerker en
werkvoorbereider.

(crebo 25585), Machineoperator
houttechniek (crebo 25548), Allround machineoperator houttechniek (crebo 25586) en Werkvoorbereider houttechniek (crebo
25587). Dit dossier zal het huidige
dossier Industrieel produceren
met hout (crebo 23004) per 1 augustus 2019 vervangen. De bijbehorende leermiddelen, keuzedelen en examens zijn in ontwikkeling en zullen gefaseerd beschikbaar komen.

Als gevolg hiervan is één dossier
ontstaan voor de volgende vijf
kwalificaties:
Montagemedewerker houttechniek (crebo 25583), Allround montagemedewerker houttechniek

Digitaal leermiddel
Het digitale leermiddel voor de opleiding Montagemedewerker houttechniek -kozijnen, ramen en deuren (niveau 2, Crebo 25583) kan
reeds worden ingezet voor bbl- en

bol leerlingen op het mbo. Het
leermiddel kenmerkt zich door begrijpelijke teksten, afgewisseld
door foto’s, tekeningen en animaties. Voor de beroepspraktijkvorming zijn er praktijkopdrachten.
Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn tevens Montagemedewerker houttechniek - houtskeletbouw (niveau
2, Crebo 25583) en Allround montagemedewerker houttechniek kozijnen, ramen en deuren (niveau
3, Crebo 25585) beschikbaar. Momenteel werken vier mbo-scholen
met dit digitale leersysteem.
Branchefilm
In december 2018 zijn de nieuwe
branchefilm en drie beroepenfilms opgeleverd. Deze informatie-

60 kilogram en de dakelementen
maximaal 75 kilogram en kunnen
dus eenvoudig door twee personen geplaatst worden. De snelheid
van plaatsing is bovendien zeer
groot, waardoor er sprake is van
een belangrijke tijdsbesparing op
de bouwplaats.
NADERE INFORMATIE:
W W W.T YMBERBUILDINGS.COM
W W W.RUSSELLWOODS.EU

ve films die een goed en actueel
beeld geven van de timmerindustrie, zijn gemaakt in opdracht van
SSWT, NBvT en de negen samenwerkingsverbanden van de Timmerindustrie. Alle hoofdrolspelers
en figuranten zijn medewerkers
uit de Timmerindustrie. Scholen
kunnen deze films inzetten tijdens
voorlichting en open dagen.
Rondleiding
De middag werd afgesloten met
een rondleiding bij Timmerfabriek
Adriaan van Erk. In dit ultramoderne bedrijf zagen de docenten
de allernieuwste CNC bewerkingscentrum onderdelen voor kozijnen en ramen produceren en
een lijmrobot deuvelverbindingen
lijmen. Ook kregen de docenten
uitleg over de Single Part Production methode.
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Repareer scheuren
binnen 1 minuut
met Houtfix
Astvuller!

Repareer kwasten
binnen 1 minuut
met Houtfix
Astvuller!

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

L

www.woodsolutions.nl

Built to last!

HK2022

www.harwi.nl

ZAAGMACHINES

.NL

Unieke frame constructie gelast tot één geheel • Speciale uitvoeringen mogelijk
Diverse types (zaaghoogtes)

Piranha 1250

Piranha 1550

Piranha 1850

Piranha 2150

HK1833
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VLAMOVEN 32, ARNHEM
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KORT NIEUWS

UNILIN NEEMT KONINKLIJKE PEITSMAN OVER
WIELSBEKE (B) – Unilin, division
Flooring voltooide de overname
van het Nederlandse bedrijf Koninklijke Peitsman. De overname
past in de strategie van Unilin, division Flooring om de directe distributie te versterken.
Unilin is producent van onder
meer laminaat-, samengestelde
parket- en luxevinylvloeren onder
de merken Quick-Step, Pergo &
Balterio, maar produceert ook

panelen op houtbasis (spaanplaat
en MDF), sierpanelen, daksystemen en isolatieplaten. “Met deze
overname willen we onze directe
distributiestrategie versterken en
onze aanwezigheid op de Nederlandse markt bekrachtigen. Het
laat ons toe een klantgerichte en
hoogwaardige service te blijven
bieden“, zegt Ruben Desmet,
President Flooring Europe.
Koninklijke Peitsman is sinds
1990 een strategische partner

voor de activiteiten van QuickStep in Nederland. Het bedrijf, in
1885 opgericht, is een sterke,
hoogwaardige verdeler van vloeren en telt 140 medewerkers over
elf locaties. De efficiënte, klantgerichte aanpak en de hoge mate
van digitale transformatie maken
Koninklijke Peitsman een sterke
partner voor UNILIN. Naast de
distributie door Koninklijke Peitsman blijven De Plinten & Profielen Centrale (PPC) en Headlam
distributiepartners voor de ver-

deling van het merk Quick-Step in
Nederland.
UNnilin telt wereldwijd vijfduizend werknemers op twintig productiesites. Het bedrijf noteerde
in 2017 een omzet van 1.55 miljard euro en maakt deel uit van
de internationaal beursgenoteerde groep Mohaw (NYSE: MHK).

Ligna geeft kijkje in de toekomst

HANNOVER – De Ligna, ’s werelds grootste beurs op het gebied van
houtbewerking en toebehoren van 27 tot en met 31 mei in Hannover
Messe, verwacht dit jaar zo’n 1.500 bedrijven ruimte te kunnen geven
om hun producten en diensten te presenteren. Zij zullen het publiek
laten zien hoe de toekomst van de houtverwerkende industrie er uit
komt te zien.
Want de ontwikkelingen gaan snel.
Digitalisering, automatisering, IoT
platforms en samenwerkende en
onderling communicerende systemen zullen de productieprocessen
de komende jaren in belangrijke
mate gaan beïnvloeden. Veel bedrijven zien de Ligna als hèt platform om hun noviteiten voor het
eerst aan het publiek te presenteren.
Noviteiten
“De exposanten, afkomstig uit
meer dan vijftig landen verzamelen zich in de Hannover Messe. De
organisatie is trots dat zij alle organisaties die wereldwijd voorop
lopen bij de nieuwste ontwikkelingen kunnen verwelkomen in Hannover. “Het is zelfs zo dat veel bedrijven de presentatie van hun noviteiten laten samenvallen met
deze beurs. Iets wat best bijzonder
is te noemen in dit digitale tijdperk, waarin het gebruikelijk is om
de presentatie van nieuwe producten zo snel mogelijk via het internet bij de klant onder ogen te
brengen. Wij zijn er trots op dat
bedrijven met hun noviteiten
wachten tot de Ligna”,zegt Andreas Gruchow, lid van de Raad
van Bestuur van de Hannover
Messe.

rieën, variërend van nieuwe technische ontwikkelingen in de bosbouw tot en met de productie van
ramen, deuren, kozijnen en meubilair. Maar ook oppervlaktebehandeling van houtgerelateerde
producten is traditiegetrouw een
sterk onderdeel van de Ligna. Bedrijven pakken groots uit. Zo zullen compleet ingerichte productiestraten het houtbewerkingsproces
van de toekomst in beeld brengen
door middel van live-demonstraties, waarbij bezoekers uitleg krijgen over IoT en Industry 4.0. Ook
krijgen zij de mogelijkheid om te
participeren in meerdere netwerkbijeenkomsten. Gruchow:

“Eén van de grote uitdagingen is
de groeiende trend van productindividualisatie, oftewel de productie van éénstuks op maat gemaakte producten, terwijl datzelfde productieproces ook in staat
moet zijn om seriematig te werken. Deze trend betekent dat bedrijven hun machinepark anders
moeten inrichten. Daarbij spelen
efficiency en snelheid een grote
rol.”
Thema’s
Ligna 2019 focust op drie thema’s:
‘Geïntegreerde houtbewerking
met klantspecifieke oplossingen’,
‘Slimme oppervlaktetechnieken’
en ‘Toegang tot middelen en technologie’. De houtindustrie is geïnteresseerd in IoT scenario’s, zoals
bijvoorbeeld preventief onderhoud
en het online monitoren van machineprestaties. Personele inzet
blijft belangrijk, maar krijgt on-

Gereedschappen en machine-toebehoren
zijn traditiegetrouw sterk vertegenwoordigd op de Ligna.

dersteuning van bijvoorbeeld robots. Slimme ondersteunende
processen worden steeds belangrijker. Zo ontstaan als het ware hybride mens-machine- productiefaciliteiten. “Bezoekers krijgen
een inkijkje in de toekomst en kunnen zien in welke richting de houtverwerkende industrie en de moderne bedrijven zich de komende
jaren gaan ontwikkelen”, aldus
Gruchow.
Bij het thema Smart Surface Technology ligt de nadruk op de verschillende manieren van afwerking van producten. Digital printing, grafische printsystemen, de
nieuwste spuittechniekmachines
en robot-technologie; het komt allemaal voorbij. Digitalisering en

automatisering spelen hierbij een
grote rol, gecombineerd met flexibiliteit en dat alles terwijl ook de
kosten geminimaliseerd dienen te
worden. Al deze ontwikkelingen
zijn in hal 16 en 17 te zien. Ook bedrijven die actief zijn in de bosbouw en de primaire houtbewerking (voornamelijk zagerijen) komen aan hun trekken. Het is bij
uitstek een internationale wereld
waarin deze bedrijven zich bevinden en dus is er veel ruimte voor
netwerken, overleg en discussie.
Ook hier draait alles om optimalisering van de keten. Van het zagen
van het hout in het bos, tot en met
de processen in de fabriek. Daarnaast is er ook steeds meer aandacht voor de milieuvriendelijke
processen in het bos, waarbij
schade aan de het milieu en de bosomgeving geminimaliseerd moet
worden. Digitale technieken, zoals
het werken met drones, laser
scanners en ver doorontwikkelde
IT- programma’s omvatten de totale bosketen. Een ook hier draait
alles om efficiency en productiviteit.
Halindeling
De Ligna is op te delen in zeven
hoofdcategorieën. De hallen 11, 12,
13, 14,15 en 27 bieden onderdak
aan machines en gereedschappen.
Oppervlaktetechnieken zijn geconcentreerd in hal 16 en 17. Plaatbewerkingstechnologie is terug te
vinden in Hal 26 en de bezoekers
die zich richten op de zagerijen
kunnen hun hart ophalen in hal 25.
Technieken en producten die betrekking hebben op hout als energieleverancier staan in hal 25 en
26 en in de paviljoens 32, 33 en 35
op de open air site. Voor machinecomponenten en automatisering
zijn de hallen 15 en 16 ‘the place to
be. En tot slot: bosbouwtechnologie is in het openluchtgedeelte te
vinden in de paviljoens 32, 33 en
35.
Guided tours
Om bezoekers het optimale uit hun
bezoek te laten halen, organiseert
de beursorganisatie een aantal zogenaamde guided tours. Thema’s
van deze guided tours zijn: ‘Slimme oppervlakte technologie’, ‘Geïntegreerde houtbewer king’,
‘Klantspecifieke oplossingen’,
‘Technologie in zagerijen’ en ‘Innovaties en trends’. Meer informatie
over deze guided tours, productinnovaties, ondersteunende lezingen en programma-onderdelen
zijn te vinden op W W W.LIGNA.DE

Net als bij de vorige editie in 2017 heeft de
organisatie ervoor gekozen om in een
aantal hallen grote bedrijven centraal te

Toekomst
Bezoekers kunnen dan ook innovaties verwachten in alle catego-

positioneren en de kleinere bedrijven
plekken daaromheen toe te wijzen.
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SPORTIEVE
WERKKLEDING
BREDA - Fristads lanceert een
nieuw concept: Fristads Fusion,
een assortiment werkkleding met
een sportief design, hoog draagcomfort en een uitstekende functionaliteit. De kleding komt tegemoet aan de vraag van professionals in de industrie, de bouw en
constructie.
Fristads Fusion brengt mensen en
bedrijven samen en legt de nadruk
op merkidentiteit. Fristads Fusion
biedt vele mogelijkheden en zet
een nieuwe standaard voor crossover werkkleding. De inspiratie
voor Fristads Fusion komt van de

autosport. Kleding met een modern, sportief ontwerp met veel
bewegingsvrijheid dankzij de mechanische stretch in de stof. Het
ontwerp heeft slimme details zoals discrete, donkergrijze reflectie
voor een hogere zichtbaarheid.
Daarnaast hebben de kledingstukken veel praktische zakken. Er is
een brede keuze in modellen,
kleurcombinaties en maten, voor
zowel heren als dames. Hiermee
kan het hele bedrijf of een volledig
team gekleed worden om zo de
teamspirit en het bedrijfsimago
een boost te geven.
De collectie omvat broeken, jacks
en een soft-shelljack voor dames
en heren, een broek met kniezakken een amerikaanse overall,
overall, shor ts, body warmer,
sweatshirts en T-shirts, riem, losse spijkerzakken, twee winterjassen en een microfleece. Vrijwel
alle kledingstukken zijn verkrijgbaar in tien kleurcombinaties en
zijn goedgekeurd voor industrieel
wassen. De kledingstukken kunnen tevens worden voorzien van
een RFID-chip als een VAS-oplossing ( value added service), om de
workflow in de industriële wasserijen en magazijnen te optimaliseren.
NADER INFORMATIE:

Vrijwel alle kledingstukken zijn verkrijg-

FRISTADS WORKWEAR

baar in tien kleurcombinaties en zijn

TELEFOON: 076 – 572 5625

goedgekeurd voor industrieel wassen.

W W W.FRISTADS.COM

DRAADLOZE IOT-TRACKER
BRASSCHAAT (B) - Intersat introduceert de ‘My IoT-beacon’ op de
Europese markt. Deze zogeheten
‘snap and go’ draadloos werkende
IoT-tracker is ontwikkeld voor het
‘tracken’ en ‘tracen’ van waardevolle goederen als opleggers en
machines, voor optimalisatie van
lucht- en grondmetingen, alsmede
voor het meten van statische omgevingsfactoren.
Voor deze laatstgenoemde functionaliteiten wordt de IoT-beacon
vrijwel altijd gekoppeld aan sensoren. De IoT-beacon heeft ingebouwde sensoren en meet temperatuur, luchtvochtigheid, licht,
druk en versnelling (lees: ‘motion

tracking’). Deze data worden via de
LTE-communicatie en Cloud doorgegeven en kan ‘real time’ op het
bestaande platform bekeken worden of na koppeling met business
intelligence-systemen als CMS,
WMS of ERP verder geanalyseerd
en verwerkt worden. Extra randapparatuur of software is hiervoor
niet nodig. Noemenswaardig is dat
de verzamelde data te gebruiken
zijn voor kwaliteitscontroles, het
voldoen aan SLA’s of voor het leveren van bewijzen nadien.
De batterijgevoede My IoT-beacon
is beschikbaar in twee uitvoeringen, met en zonder zonnepaneel.
Bij de uitvoering met het zonnepaneel dient de batterijpack van 3,6 V
uitsluitend als back up. Dit model
kan twintig dagen achtereen moeiteloos zonder batterijen werken.
Het eerstgenoemde model zonder
zonnepaneel beschikt over maximaal 3.400 pings (ofwel kan 3.400
keer informatie versturen). Goed
te weten is dat alle hierboven genoemde parameters zijn te combineren met alarmeringen, al dan
niet aangevuld met extra sensoren.
NADERE INFORMATIE:
INTERSAT NV

De draadloos werkende IoT-tracker is

TELEFOON: TEL. +32 3 3260999.

ontwikkeld voor het ‘tracken’ en ‘tracen’

W W W.INTERSAT.BE

NIEUWE VLEUGELBOORSCHROEVEN
SOEST - Latten, bekistingen of
houtbekleding op metalen onderconstructies monteren wordt een
stuk gemakkelijker met de nieuwe
vleugelboorschroef HECO-SC-S.
Met deze schroef kunnen houten
delen heel eenvoudig en zonder
voorboren op een metalen ondergrond bevestigd worden. De speciale schroefpunt boort namelijk
ook door metaal met een maximale dikte van 5 millimeter.

garandeert een veilige montage
met de juiste druk en een maximale belastbaarheid. Met de nieuwe
schroeven van HECO zijn bevestigingen met een klemkracht tot 55
millimeter (hout en staal opgeteld)
mogelijk. De boorcapaciteit in de
onderconstructie van staal of aluminium is maximaal 5 millimeter.
De karakteristieke vleugels op de
punt van de schroeven boren een

Het Duitse HECO Schrauben heeft
de nieuwe schroef onlangs op de
markt gebracht. De HECO-SC-S
schroeven zijn gemaakt van verzinkt roestvrij A2-staal, zodat ze
ook buitenshuis kunnen worden
gebruikt. Typische toepassingsvoorbeelden zijn vlonders, voetbruggen, gevelconstructies en terrasoverkappingen. De nieuwe
vleugelboorschroeven maken het
mogelijk om het proces in één stap
en zonder voorboren uit te voeren.
De geharde, gegalvaniseerde punt
zorgt ervoor dat het schroefgat altijd de juiste diameter heeft. Dat

iets groter gat in het hout dan de
schachtdiameter van de schroef.
Daardoor ontstaan er geen ongewenste spanningen in de constructie als het hout onder invloed
van het weer krimpt of uitzet. Zo
blijven de verbindingen altijd stabiel. De HECO-SC-S vleugelboorschroeven zijn verkrijgbaar met
een verzonken kop en twee aandrijftypen: PH-2 en T-30. Ze zijn
geschikt voor verwerking in zacht
hout, hardhout en voor alle soorten houten vloerdelen. Dankzij de
platverzonken kop met freesribben verzinken de schroeven netjes
in het hout. Omdat de bevestigingspunten nauwelijks zichtbaar
zijn, kunnen fraaie oplossingen
gerealiseerd worden. Bovendien
verkleurt het hout niet, omdat de
schroeven van roestvast staal zijn.
NADERE INFORMATIE:
HECO SCHRAUBEN
JAC LOWIE & ZOON

De HECO-SC-S schroeven zijn gemaakt

TELEFOON: 035 – 541 59 58

van verzinkt roestvrij A2-staal, zodat ze

W W W.HECO-SCHRAUBEN.NL

ook buitenshuis kunnen worden gebruikt

LICHTSCHERMEN VOOR IN DE KLEINE RUIMTE
VIANEN - De oplossing om medewerkers veilig te laten werken in
hele kleine ruimtes is voor iedereen binnen handbereik. Dankzij de
smalle lichtschermen in de serie
PSENopt II zijn vingers en handen
gemakkelijk te beveiligen. De
lichtschermen zijn bijvoorbeeld
geschikt voor het beveiligen van
productiemethoden zoals graveren of frezen.
De PSENopt II bewaken het grijpen
in de gevarenzone zonder veel
ruimte in beslag te nemen. Bij een
onderbreking van het beveiligingsveld schakelen ze de machinebeweging veilig uit. De lichtschermen beveiligen de gevaarlijke zones door middel van een onzichtbaar beveiligingsveld van infraroodstralen. Bij een onderbroken
infrarood-lichtstraal wordt onmiddellijk een veilig uitschakelcommando gegeven.
PSENopt II lichtschermen zijn in
de industrie vooral geschikt voor
handarbeidsplekken, toegangsbeveiliging, aanvoer/afvoer van materiaal of het interne transport van
materialen naast robots.
Dankzij hun hoge robuustheid bieden de PSENopt II-sensoren bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen en zijn daardoor geschikt voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen.
Aan de hand van de LED’s kan de
operator de belangrijkste voor de
machinestop verantwoordelijke
oorzaken en systeemdefecten
evalueren. Stilstandtijden worden
zo gereduceerd. De tweede generatie lichtschermen, PSENopt II
zorgen voor een veilige ingreep in

het productieproces en bieden afhankelijk van de eisen bescherming. De eerste type drie veiligheidslichtschermen zijn speciaal
ontworpen voor toepassingen tot
PL d volgens EN/IEC 61496-1. Bovendien zijn er type 4 lichtschermen voor toepassingen tot PL e
volgens EN/IEC 61496-1/-2 verkrijgbaar. De veiligheidslichtschermen zijn verkrijgbaar in
lengtes van 150 millimeter tot
1800 millimeter.
NADERE INFORMATIE:
PILZ NEDERLAND

Smalle lichtschermen PSENopt II bieden

TELEFOON: 0347-324656

vinger- en handbescherming.

W W W.PILZ.NL

KONSTANTIN-MINI BOVENFREES
EINDHOVEN – KMWE Toolmanagers heeft voor de keuken- en interieurbouwer een interessante
bovenfrees op de markt gebracht:
de Konstantin-Mini. De frees is
speciaal ontwikkeld voor het omtrekfrezen en het opdelen van
spaanplaat en MDF beplakte materialen, maar is ook te gebruiken voor diverse andere plaatmaterialen en
verkrijgbaar vanaf een diameter van 16 millimeter.

spaanafvoer, hetgeen de kwaliteit
van het freeswerk weer ten goede
komt. De mesjes zijn niet herslijpbaar.

Het ontwerp van de
Konstantin-Mini bovenfrees zorgt voor een goede
spaanafvoer, hetgeen de

De frees is beschikbaar in twee
uitvoeringen; de C243 en de C244.
De mesjes beschikken over een
constante diameter. De gebruiker
kan de wisselplaten zelf ter plaatse verwisselen, waarbij de mesjes
onderling uitwisselbaar zijn. Het
ontwerp zorgt voor een goede

kwaliteit van het freeswerk ten goede komt.
NADERE INFORMATIE:
KMWE TOOLMANAGERS
TELEFOON: 040 – 29 25 757
VERKOOP@KMWETOOLMANAGERS.NL
W W W.KMWETOOLMANAGERS.COM

van waardevolle goederen.
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DMC SYSTEM

FLEXIBEL, EFFICIËNT, NAUWKEURIG
Maatwerkoplossingen voor elke toepassing dankzij de modulaire opbouw van bewerkingsunits.
•
•
•
•
•
•

Kalibreren
Schuren
Fijn bezagen
Polijsten
Verouderen
Structuren

SCM Group Nederland
Soldaatweg 2, 1521 RL Wormerveer - 075-6478 478 - info@scmgroup.nl - www.scmwood.com

HK2050b
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PROFESSIONEEL ADVIES OP MAAT

het volledige
productgamma uit 1 hand!
van klein tot groot ...

een barcode leidt u door
het productieproces!
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KLINGELNBERG-KLAUSS - 076 502 77 90 - info@klikla.nl - www.klikla.nl

HK2055

