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laskanten maken in seconden?

De stationaire PBM machines zijn de sterkste 
pijpeindmachines in de markt, voor snelle laskan-
ten aan alle materialen. 

...PBM pijpeindbewerkingsmachines

PBM-16 TE HUUR!
De serie bestaat uit de PBM-4, PBM-6, PBM-8, PBM-16 
en een PBM-30. Het klembereik loopt van 1/2” tot 
maar liefst 30”, ofwel 20 tot 780 mm.
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PERSONALIAJubilerende Aalbers groep showt (bijna) alles  
Met twee uitstekend bezochte klanten-
dagen (ruim 400 bezoekers) heeft de 
Aalbers groep in Renswoude op 4 en 5 
november het 50-jarig bestaan gevierd. 
Tijdens een uitgebreide rondleiding kon-
den alle gasten met eigen ogen zien hoe 
op de machines het presentje werd ge-
produceerd dat dat ze na afloop meekre-
gen: een fraai stukje plaatwerk met een 
klok en een kalender.

Met de rondleiding wilde Aalbers, een 
stabiel en financieel kerngezond fami-
liebedrijf met meer dan honderd me-
dewerkers, een beeld schetsen van alle 
bedrijfsactiviteiten. Directeur A. Aalbers 
had daar een duidelijke bedoeling 
mee. Hij en zijn medewerkers leiden 
wel vaker klanten rond en krijgen dan 
vaak te horen: ‘Ik wist niet dat jullie dit 
allemaal deden’. Het jubileum was de 
perfecte gelegenheid om aan de klan-
ten te laten zien dat de Aalbers groep 
nog veel meer voor hen kan betekenen. 
De jubilaris gaf een kijkje in de keuken 
en liet daarbij alles zien. Nou ja…bijna 
alles dan. Aalbers is ook actief in vei-
ligheidsoplossingen en de geheimen 
daarvan werden natuurlijk niet allemaal 
prijsgeven.

Maar de bezoekers maakten wel kennis 
met de nieuwste buislaser, de vlakbed 
lasersnijmachine met automatische 
belading, de lasrobot en de kraansys-
temen. Dat gebeurde in samenwerking 
met de leveranciers Van Gameren, Bys-
tronic, Rolan Robotics en Van den Berg, 
die zorgden voor extra tekst en uitleg.  

Gouden greep
Aalbers is in 1966 opgericht als een 
constructiewerkplaats. In 2001 veran-
derde de bedrijfsnaam in aalbers|wico, 
vanwege de overname van het bouw-
kundig beveiligingsbedrijf Wico. Deze 
overname blijkt achteraf een gouden 
greep te zijn geweest. aalbers|wico be-
staat nu uit twee zelfstandig opererende 
divisies: defence & security en metaal & 
techniek. Metaal & techniek is allround 
leverancier van technische oplossingen 
in staal, RVS en aluminium; van half-
fabricaten en metalen constructies tot 
complete machines. Defence & security 

is specialist in bouwkundige beveiliging, 
gericht op vier disciplines: inbraakwe-
ring, kogelwering, explosiewering en 
brandwering.  

Gespecialiseerde oplossingen
Beide divisies vormen de basis voor 
nog een aantal zelfstandig opererende 
dochterbedrijven in de Aalbers Hol-
ding, die gespecialiseerde oplossingen 
leveren op uiteenlopende terreinen. 
Recogtech is producent van identifica-
tie- en beveiligingssystemen op basis 
van biometrische technieken. Denk aan 
high-end security oplossingen zoals de 
Palm-ID en de Carguard. Aalbers|indeko 
is onderhoudsspecialist op het gebied 
van deuren;  zowel specialistische deu-
ren als deuren met alleen een logistieke 
functie. Perfotube legt zich volledig toe 
op de productie van metalen presen-
tatiesystemen voor de retail. De jong-
ste loot aan de stam is het  vorig jaar 
opgerichte aalbers|farina, dat slimme 
opslagsystemen levert voor zowel plaat-
materiaal als langgoed, en hoogwaar-
dige plaatbewerkingsmachines, zoals 

HWI Techniek - Ton Wolvers is de 
nieuwe algemeen directeur en mede-
aandeelhouder van Machinefabriek 
HWI Techniek in Alphen aan den Rijn. 
Zijn voorganger Arjan van Deijk blijft 
wel aandeelhouder, maar is sinds 1 
oktober niet langer belast met de da-
gelijkse leiding. Wolvers: “Vanuit mijn 
nieuwe functie leg ik me de komende 
tijd toe op het implementeren van 
CAD-CAM, om nog meer grip te krij-
gen op ons productieproces. Verder 
zet ik in op verdergaande automatise-
ring, robotisering en 3D-technologie. 
Dit alles met als doel om ons machi-
nepark te vernieuwen.” 
www.hwitechniek.nl

VDL - Wim van der Leegte, topman 
van VDL Groep, heeft de Provinciale 
Erepenning van Limburg ontvangen. 
In aanwezigheid van premier Mark 
Rutte ontving hij deze onderscheiding 
van Theo Bovens, gouverneur van 
Limburg, tijdens de productiestart 
van de MINI Countryman die begin 
november plaatsvond bij VDL NedCar 
in Born. Van der Leegte kreeg deze 
erepenning van Gedeputeerde Staten 
van Limburg uit waardering voor zijn 
inzet voor het behoud van NedCar 
en het belang ervan voor de werk-
gelegenheid van de maakindustrie in 
Limburg.
www.vdl.nl

kantbanken en knipscharen.

Demoplein
Al die bedrijfsonderdelen toonden 
hun producten op het demoplein aan 
het einde van de rondleiding: van een 
handscanner tot centimeters dik kogel-
werend glas dat dankzij de constructie 
oogt als een normaal raam. Maar ook 
een kantbank, die voor een aantrekke-
lijke jubileumprijs werd aangeboden, 

en een presentatiesysteem met uitge-
kiende LED-verlichting. Zo liet Aalbers 
aan de retailer, die bij Perfotube zijn 
presentatiesysteem koopt, zien dat hij 
ook bij Recogtech terecht kan voor een 
toegangscontrolesysteem dat hij nodig 
heeft om zijn werkzaamheden in de 
nachtelijke uren in goede banen te lei-
den. De Aalbers groep kan er allemaal 
voor zorgen.
www.aalbers.nl

De gasten kregen een uitgebreide rondleiding door de productiefaciliteiten. Deze eindigde op een demoplein, waar alle onderdelen van de Aalbers groep hun 
producten toonden.

Weer designprijs voor Trotec
Trotec's grootformaat laser cutter 
SP3000 is beloond met de Duitse De-
sign Award 2017 voor de ‘Special Men-
tion’ categorie. 

De SP3000 heeft al de iF design award 
in ontvangst mogen nemen en de no-
minatie voor de edp. De Duitse Design 
Award is dus de derde grote prijs voor 
de grootformaat laser cutter.
Wereldwijd gebruiken klanten de 

SP3000 voor het produceren van signs, 
displays of het bewerken van acrylaat of 
textiel.
De Duitse Design Award is de belang-
rijkste internationale prijs van de Duitse 
Design Raad. Het doel is: ontdekken, 
presenteren en belonen van unieke de-
sign trends. Daarvoor worden elk jaar 
topkwaliteit inzendingen van product 
en communicatie design beloond. 
www.troteclaser.com


