
“produceren makkelijker maken”
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https://oudereimer.nl/oplossingen/machines
https://oudereimer.nl/oplossingen/gereedschappen/
https://oudereimer.nl/oplossingen/smeermiddelen/
https://oudereimer.nl/oplossingen/reinigingsinstallaties/
https://oudereimer.nl/service/
https://oudereimer.nl/oplossingen/trillingsisolatie/


Met kwalitatieve partners, specialistische medewerkers in elke productgroep, 
uitgebreid productassortiment, eigen monteurs en jaren lange ervaring hebben 
wij passende oplossingen voor uw productie. “Produceren makkelijker maken” 
luidt onze slogan, maar hoe ziet dat er in werkelijkheid uit? 
Wij zullen in samenspraak met de klant, in drie algemene stappen,  
bekijken hoe wij het productie proces kunnen optimaliseren.

SITUATIEANALYSE
∙ Doelstellingen definiëeren

∙ Processen in kaart brengen

∙  Bepalen van wensen, eisen en ambities

∙  Plan, kwaliteit en strategie bepalen

∙ Oplossingensrichtingen uitwerken

OpLOSSINgEN
∙ Plan van aanpak

∙ Productoplossingen

∙ Automatiseringen

∙ Turn-key oplossingen

∙ Simulatie en validatie

OpTIMALISATIE EN REALISATIE
∙ Installatie en intergratie

∙ Training en nazorg

∙ Service en technisch advies

∙ Reparatie en onderdelen

∙ Integratie 4.0 smart solutions

Oude Reimer heeft een rijke geschiedenis in de maakindustrie. 

Sinds 1957 geven wij technisch advies en leveren wij machines, 

gereedschappen, smeermiddelen, reinigingsinstallaties, 

trillingsisolaties en service aan de maakindustrie. Onze opgedane 

technische expertise is de bakermat voor onze bedrijfsvoering op 

het gebied van technische advies, optimalisatie van het 

productieproces en kwalitatieve product oplossingen. 

Het beste van Oude Reimer
■ Technische experts in elke productgroep 

■ Eigen monteurs

■ Kwaliteitsproducten 

■ Advies en oplossingen op maat 

Stappenplan – optimaliSatie van het productieproceS

https://oudereimer.nl/oplossingen/
https://oudereimer.nl/over-ons/
https://oudereimer.nl/oplossingen/machines
https://oudereimer.nl/oplossingen/gereedschappen/
https://oudereimer.nl/oplossingen/smeermiddelen/
https://oudereimer.nl/oplossingen/reinigingsinstallaties/
https://oudereimer.nl/oplossingen/trillingsisolatie/
https://oudereimer.nl/service/
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1957 De eerste generatie, Henk Oude Reimer 
startte in 1957 een ingenieurs bureau. In een huis-
kamer te Hilversum ontwikkelde Oude Reimer, on-
dersteund door zijn vrouw, speciale volhardmeta-
len beitels en andere bijzondere VHM 
 gereedschappen voor de verspanende industrie.

De eerste partner is een feit. Vanaf 
1957 is Oude Reimer officieel partner 
en vertegenwoordiger van het Zwitserse 

bedrijf Fraisa  gereedschappen.  Inmiddels is er 
een assortiment gereedschappen van een groot 
aantal partners voor  verschillende product-
gebieden.

1963 Op machine gebied is het 
 Engelse bedrijf Wickmann de eerste 
 toevoeging aan het productassortiment. 

Later kwam daar Webster & Bennet bij met 
 carrousel draaibanken.

1970 
Naast het leveren van gereedschappen 
en machines heeft Oude Reimer ook 

de service-afdeling opgezet. Dit voor technisch 
 advies, onderhoud, reparaties en het snel leveren 
van onderdelen.

1971 In dit jaar werd er besloten om de activi-
teiten van Oude Reimer te verplaatsen naar een 
groter kantoor in Hilversum waar Oude Reimer tot 
op de dag van vandaag zich gevestigd heeft.

1977 In dit jaar zijn wij partner geworden van 
Warner & Swasey draaimachines. Dit was de 
eerste machineleverancier in de wereld met 
CNC  besturing.

1978 De eerste Europese machinepartner is 
een feit, vanaf dit jaar vertegenwoordigen wij 
EMAG verticale draaibanken uit Duitsland.

1986 De tweede Europese machinepartner is 
een feit, vanaf dit jaar vertegenwoordigen wij 
Chiron bewerkingsmachines uit Duitsland.

1996 Overname van de 2e generatie Oude Reimer. 
Hank en Jef Oude Reimer namen het stokje over.

 2013 
Vanaf 2013 vertegenwoordigen wij ook 
het Zwitserse Motorex dat smeermidde-
len voor de maakindustrie aanbiedt.

 Eveneens uit Duitsland, starten wij met 
Bilz als nieuwe partner; marktleider op 
het gebied van trillingsisolatie systemen.

2016 
 In 2016 wordt het Duitse Karl Roll 
 toe gevoegd aan het programma. 
Karl Roll is specialist op het gebied 
van reinigings systemen voor de 
 maak industrie.

De webshop is live, vol met verspanende 
 gereedschappen, meettechnieken, span- 
technieken, smeermiddelen en producten 
voor de bedrijfs inrichting van de werkplaats  
(meer dan 200.000 artikelen).

2021
Een nieuw ERP-, CRM-systeem, nieuwe website 
en webshop worden in één gelanceerd. 
Oude Reimer heeft hiermee de IT-infrastructuur 
voor de toekomst gerealiseerd. Tevens heeft de 
3e generatie Hugo Oude Reimer zijn intrede 
 gedaan in het bedrijf.
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verspanende industrie 
Onze machine partners 
 hebben talrijke machine 
 oplossingen voor uitdagingen 
die liggen in de verspanende 
industrie. U kunt bij ons 
 terecht voor zowel standaard 
als turn-key oplossingen:
∙ Freesmachines
∙ Draaimachines
∙ Multi-task machines
∙ Rondslijpmachines
∙ Zaagmachines
∙  Additive manufacturing  

(3D metaal printer) 

draad, kabel en band 
Voor het verwerken van draden, 
kabels, buizen en technische 
vezelverwerking bieden wij tal 
van machine oplossingen aan:
∙  Buig- en montagesystemen
∙  Draad-, buis- en profielbuig-

machines
∙  Verenwikkelmachines
∙  Richtapparaten
∙  Omvorm- en stansautomaten
∙  Weerstandslasmachines
∙  Vezelverwerkingsmachines
∙  Ringtwijnmachines
∙  Draadtrek- samenslag- en 

vlechtmachines

Machines

Staalbouw
Voor de staalbouw industrie 
 bieden wij kwalitatieve machine 
oplossingen voor het  bewerken 
van platen, balken en andere 
constructiebouw  elementen. 
 Zowel standaard als volledig 
 geautomatiseerde productie lijnen.
∙ Boor- en zaagstraten 
∙ Raveelmachines
∙ Pons- en knipmachines
∙ Plaatbewerkingsmachines
∙ Hoeklijnmachines
∙ Straalmachines
∙ Robotassamblage  lastechniek

https://oudereimer.nl/over-ons/
https://oudereimer.nl/oplossingen/machines


Smeermiddelen  
Grade 2 gecertificeerd
Met Motorex als smeermiddelen partner 
bieden wij kwalitatieve oplossingen aan 
voor de maakindustrie.  
Naast de producten biedt Motorex tal 
van 4.0 automatiseringsoplossingen 
aan omtrent het gebied van analyseren, 
 bewaken, vullen en meten van smeer-
middelen. Ook is de SwissCool 8000 
koelvloeistof Grade 2 gecertificeerd. 

∙  Verschillende soorten oliën  
(snij- &  slijpoliën, leibaan- en 
 hydrauliekoliën) 

∙ Conserveringsmiddelen 
∙ Spindel koelvloeistoffen 
∙ Koelsmeermiddelen
∙ Reinigingsmiddelen 
∙ Minimaalsmering
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Smeermiddelen

Product oplossingen bij Oude Reimer 

Benieuwd naar onze product oplossingen?  

Sla de brochure open en vind ons gehele 

productassortiment. 

verspanende gereedschappen 
Met een zeer uitgebreid gereedschaps-
assortiment voor de verspanende 
 industrie  bieden wij een oplossing voor 
elke vorm van verspanen. Voor hoge 
standtijden, nauwkeurige bewerkingen 
en meer bewerkingsuren bestaat het 
 assortiment o.a. uit:  
∙ Frezen en microfrezen
∙ Boren en microboren  
∙ VHM Wisselplaten 
∙ Tappen
∙ Ruimers
∙ Verzinkboren

meettechniek
‘Meten is weten’ ook in de maakindustrie. 
Zo bieden wij nauwkeurige en  veelzijdige 
meetgereedschappen aan. Ook adviseren 
wij in balanceer- en  voorinstelapparaten 
voor het verbeteren van standtijden, 
doorlooptijd en  nauwkeurigheid. 
Het meettechniek  productassortiment 
bestaat o.a. uit:
∙ Kalibers 
∙ 3D tasters 
∙ Meetinstrumenten
∙ Balanceerapparatuur 
∙ Voorinstelapparatuur

Spantechniek 
Met hoogwaardige gereedschaps houders 
en krimp apparaten zorgen wij voor een 
verhoogde betrouwbaarheid, nauwkeurig- 
heid en langere standtijd. Zo bieden 
wij o.a.: 
∙ Houders 
∙ Machineklemmen 
∙ Spantangen 
∙ Krimpapparatuur

Gereedschapsbeheer 
De next step voor uw gereedschaps beheer 
vind je bij Oude Reimer met:
∙  Oplossingen voor werkplaatsinrichtingen 
∙  OR-Easy – bestelsysteem voor  

in de werkplaats 
∙  OR-APH – Automatisch voorinstellen 

van gereedschappen

Gereedschap

https://oudereimer.nl/oplossingen/
https://oudereimer.nl/oplossingen/smeermiddelen/
https://oudereimer.nl/oplossingen/gereedschappen/


trillingsisolatie 
Werkende machines, heftrucks die langs 
rijden, veengronden, aardbevingsge-
bieden of steeds hogere kwaliteits- en 
 precisie eisen zorgen voor een steeds 
groter wordende vraag voor trillings- 
isolaties. Op dit zeer specialistische 
vakgebied heeft onze partner Bilz in 
heel Europa een leidende positie. 

reiniging 
Grade 2 gecertificeerd
De steeds hogere kwaliteitseisen vanuit de 
eindklant zorgen ervoor dat het reinigen 
van producten steeds belangrijker wordt 
in het productieproces. De reinheid van de 
producten wordt gegarandeerd door reini-
ging van kleine stofjes, spaantjes of andere 
vervuilingen. Zowel standaard oplossingen 
als op maat  gemaakte specials. 

∙ Alkalische reiniging
∙ Gemodificeerde Alcohol reiniging
∙  Duo: Alkalische + Gemodificeerde

 alcohol reiniging
∙  Reinigen volgens Grade 2

Service
Storingen, onderhoudswerkzaamheden of reparaties lossen wij zelf 
op met eigen vakkundige monteurs. Onderdelen leveren wij uit eigen 
voorraad of vanuit West-Europa voor kwaliteit en korte levertijden.

Met technische experts in elke productgroep bieden wij de helpende 
hand bij uw volgende productievraagstuk of optimalisatie van het 
productieproces. Technisch adviseurs in elke productgroep staan 
voor u klaar.

Technisch adviseurs in elke productgroep staan voor u klaar! 

Reiniging

Trillingsisolatie

Service

∙ Eigen monteurs
∙ Service en onderhoud
∙ Onderdelen en reparaties
∙ Installatie en trainingen

∙ Technisch advies
∙ Telefonische helpdesk
∙ Storing melden

∙  Actief isolerende systemen –  luchtdempers
∙ Passief isolerende systemen – luchtdempers
∙ Nivelleerelementen
∙  Stelschoenen
∙ Trilling isolerende materialen
∙  Laboratoriumtafels

https://oudereimer.nl/oplossingen/reinigingsinstallaties/
https://oudereimer.nl/oplossingen/trillingsisolatie/
https://oudereimer.nl/service/


“produceren makkelijker maken”

contact

Oude Reimer BV
Willem Barentszweg 216
1212 BR Hilversum

KvK: 32018087
BTW nr. NL 001 066596 B01

Telefoonnummers:
advies/verkoop: 035-6460830
machines/Service: 035-6460820
Financiële administratie: 035-6460858
algemeen: 035-6460830

Mailadressen:
advies/verkoop: sales@oudereimer.nl
machines/Service: service@oudereimer.nl
Financiële administratie: invoice@oudereimer.nl
algemeen: info@oudereimer.nl

Sinds 1997 gecertificeerd volgens de ISO 9001 certificering

Benieuwd hoe wij produceren  

makkelijker maken?  

Onze specialisten staan voor u klaar.

https://oudereimer.nl/
tel:0356460830
tel:0356460820
tel:0356460858
tel:0356460830
mailto:sales%40oudereimer.nl?subject=
mailto:service%40oudereimer.nl?subject=
mailto:invoice%40oudereimer.nl?subject=
mailto:info%40oudereimer.nl?subject=

