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Frezen: Verticale CnC bewerkingscentrums /  
3D metaalprint machines

Opgericht in 1921 als fabrikant van fijnmechanische apparatuur en 
chirurgische instrumenten, maakte de CHIRON-Werke in de jaren 50 een 
succesvolle intrede in de ontwikkeling en fabricage van bewerkings-
machines voor metaalbewerkingen. Vandaag de dag is Chiron Group 
uitgegroeid tot wereldspeler op het  gebied van verticale 3-, 4- en 5-assige 
bewerkingscentrums. Naast Chiron bestaat het leveringsprogramma 
verder uit machines van Stama (millturn en verticale bewerkingscentrums), 
CMS (gebruikte en gereviseerde machines uit de Chiron Group) en 
Factory5 (kleine precisie bewerkingscentrums).

Draaien: Verticale draaimachines en slijpmachines

Sinds de oprichting bouwt EMAG een breed assortiment aan 
machine-oplossingen in de verspanende industrie. Bekend om haar 
kwalitatieve CNC machines en slijpmachines waarbij meerdere 
disciplines gecombineerd worden, zoals: harddraaien, frezen, 
vertanden, rondslijpen, laserlassen en monteren. Emag kenmerkt 
zich met de verticale draaimachines met hangende klauwplaat en 
geïntegreerde automatisering, die uitermate geschikt zijn voor flexibele 
productie van middelgrote series en nauwkeurige draaidelen.

Draaien: CnC lang- en kortdraaimachines

Sinds 1950 is STAR Micronics de Japanse fabrikant van CNC 
lang- en kortdraaimachines. De 5- tot 11-assige Star Micronics 
draaimachines zijn uitermate geschikt voor flexibele productie 
van nauwkeurige draaidelen in zowel kleine als grote series tot 
42 mm staf.

Frezen: Horizontale bewerkingscentrums

HELLER, opgericht in 1894, ontwikkelt en produceert wereldwijd 
CNC-machines en productiesystemen voor verspanende 
bewerkingen. Heller is fabrikant van een brede lijn 4- en 5-assige 
horizontale bewerkingscentrums. De Heller-machines kenmerken 
zich door hun grote stabiliteit, hoge nauwkeurigheid, hoge 
dynamiek en de vele innovaties.

Frezen: CnC bedfreesmachines 

Sinds 1951 ontwikkelt en produceert het Duitse Reckermann 
betrouwbare en duurzame 3- en 5-assige (bed)freesmachines. 
Het scala aan freesmachines bestaat uit multifunctionele 
machines die elke freesbewerking aan kunnen, maar ook 
specifieke freesmachines die voor één productie 
geoptimaliseerd zijn. De machines kenmerken zich door de 
hoge stabiliteit, robuustheid, hoog snijvermogen en een 
krachtige aandrijving voor zware bewerkingen.

Draaien: Precisie CnC draaimachines

Sinds 1916 is Benzinger specialist in hoog-precisie CNC draai- 
en draai-freesmachines. Benzinger-machines staan synoniem 
voor klantspecifieke,  uiterst nauwkeurige draaimachines. 
Benzinger biedt precisiemachines aan voor o.a. optische- en 
precisiemechanica, medische-, tandheelkundige-, elektrische- 
en regeltechniek.
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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.

U kunt bij ons terecht voor: 
- Service en onderhoud
- Onderdelen en reparatie 
- Installatie en training 
- Technisch advies 

Service

Verspanende 
industrie

Draad, kabel  
en bandStaalbouw Draad kabel  
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Slijpen: Centerloos rondslijpmachines

Als specialist in centerloos rondslijpen heeft Tschudin 
al meer dan 70 jaar een unieke plek in de slijpwereld. Met de 
hoofdvestiging in Grenchen (Zwitserland) ontwikkelt en 
bouwt men centerloze CNC rondslijpmachines voor de 
productie van hoog nauwkeurige mechanische producten.

Machines
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Zagen: Zaagmachines

Forte bouwt sinds 1950 zaagmachines voor productiezagen van 
o.a. moeilijk verspaanbare metalen als bv. staal, nikkelstaal, 
inconel maar ook aluminium. Dankzij de innovatieve automatische 
tweekoloms bandzaag en de zowel handmatige als CNC besturing 
van de machines, worden Forte machines zowel in het klein-,    
midden- en grootbedrijf toegepast.

Draaien: Horizontale draai-freesmachines

WFL Millturn Technologies is sinds 1992 de toonaangevende fabirkant op het gebied van 
compleet verspanen. WFL is de enige fabrikant ter wereld die zich uitsluitend concentreert 
op de productie van multifunctionele horizontale draai-en freesmachines. WFL kenmerkt zich 
door een hoog vermogen, de mogelijkheid om grote werkstukken te bewerken en een 
perfecte stabiliteit en nauwkeurigheid voor een complete productie van A tot Z.
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Zagen: Cirkelzaagmachines

Tsune heeft al meer dan 100 jaar ervaring in de professionele 
zaagtechnologie. De cirkelzaagmachines staan bekend om 
hun stabiliteit, betrouwbaarheid, snelheid en nauwkeurigheid. 
De machines van Tsune zijn gebouwd op basis van jarenlange 
ervaring en worden altijd geleverd als volautomatische lijnen met 
een eenvoudige CNC besturing. Naast de machines biedt Tsune 
een breed scala aan cirkelzaagmachines voor stafdiameters van  
1 mm tot 260 mm en zaagbladen voor diverse toepassingen van  
Ø 250 – 1200 mm.

S
er

vi
ce

Machines

5 6

https://oudereimer.nl/service/
https://oudereimer.nl/partners/tschudin/
https://oudereimer.nl/partners/forte/
https://oudereimer.nl/partners/wfl/
https://oudereimer.nl/partners/tsune/


Draad, kabel  
en band

Verspanende 
industrieStaalbouwVerspanende 

industrie
Draad, kabel  
en bandStaalbouw

Machines

CnC ontbraam- en richtmachines

Straalmachines

Wheelabrator biedt de grootste verscheidenheid aan 
wielstraalmachines. Er is een compleet assortiment 
standaardontwerpen beschikbaar voor batchgewijze of 
continue / inline straal processen. Wheelabrator biedt 
ook een op maat ontworpen oplossing voor uw 
specifieke toepassing.

Volautomatische robotlasmachine 
voor stalen balken
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CnC bewerkingsmachines voor de staalbouw

Ficep, opgericht als eenmanszaak in 1930, is inmiddels  uitgegroeid 
tot marktleider op het gebied van  bewerkingsmachines voor de 
staalbouw. Het bedrijf begon met handmatig gestuurde machines, 
maar is tegenwoordig producent van geautomatiseerde 
machinesystemen voor het bewerken van stalen platen, balken en 
hoeklijnen. Het leveringsprogramma van Ficep bestaat uit standaard 
machines of machines op maat. Het aanbod bestaat uit één of drie 
boorspindel balkbewerkingsmachines, raveelmachines, 
plaatbewerkingsmachines, plasmasnijmachines, autogeen 
snijmachines en pons- en knipmachines.
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Veren-, draad- en buisverwerkende 
CnC machines

Sinds 1893, ontwikkelt en produceert Wafios 
machines voor de draad- en buisverwerkende industrie. 
Het leveringsprogramma bestaat uit verenwikkel-
machines, draadbuigmachines, buisbuigmachines, 
vereneindslijpmachines, draadrichtmachines, 
kettingomvormmachines en koudstuikmachines.

Hoogwaardige CnC buizen buigmachines

Mewag, sinds 1955, ontwikkelt en bouwt 
hoogwaardige buigmachines voor buizen in een 
diameter 10 t/m 225mm. Mewag kenmerkt zich in 
de degelijke robuuste machines die zowel voor 
eenvoudige als complexe productie ingezet kunnen 
worden.

Machines

Richt- en geleiderollen en aanvoersystemen  
voor de draad- en kabelindustrie

Witels-Albert heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen en 
produceren van richt- en geleiderollen voor draad-aanvoersystemen 
en draad-voorvormkoppen voor de draad- en kabelindustrie.
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Draadtrekmachines

Sinds 1951 is Niehoff systeemleverancier voor de draad- en kabel-
industrie. Niehoff ontwikkelt en levert onder andere draadtrekmachines om 
koper, aluminium en gelegeerde staalsoorten in diameter te reduceren. 
Verder bestaat het leveringsprogramma uit inductie- en weerstand-
gloeiinstallaties, vlechtmachines, opspoelautomaten, samenslag- en 
omspoelmachines voor de draad- en kabelindustrie. Ook de eind-
behandelingen zoals vertinnen, verzilveren en vernikkelen kunnen 
door Niehoff-machines worden uitgevoerd.

Stans- en omvormmachines

ANDRITZ Kaiser bouwt precisie stans- en omvormautomaten in 
standaarduitvoeringen en op maatwerkniveau. ANDRITZ is een van 
de toonaangevende wereldwijde leveranciers van complete  lijnen 
voor de productie en verwerking van metaal.

Machines

Stans- buig- en montagemachines

Otto Bihler produceert en ontwikkelt sinds 1953 
precisie stans- buig- en montagemachines voor 
zowel kleine als grote series in de band- en 
draadverwerkende industrie. Naast de bewerking 
van stans- en buigmachines biedt Otto Bihler 
weerstand- laser- en tiglassen, systemen voor 
schroefdraadrollen en pick and place units.

Bandafwikkelhaspels, bandrichtmachines en 
bandrollenaanvoersystemen 

Dreher, sinds 1968, is een toonaangevende leverancier voor 
automatiseringsoplossingen op het gebied van productieprocessen 
voor het vervormen van metaal, zoals het automatiseren van persen. 
Het bedrijf levert bandafwikkelhaspels, bandrichtmachines en 
bandrollenaanvoersystemen. In zowel lange als korte productie-
procesvormen zorgt Dreher voor een perfecte afstemming van 
het afwikkelen, richten en doorschuiven van uw band.

Marktleider productie van haspels en drums

GMP is gevestigd in Slowakije en is marktleider op het gebied van 
stalen “reels en drums” (haspels en drums) en lifting-apparatuur 
voor haspels en drums voor de kabelindustrie. GMP biedt zowel 
standaard producten aan als maatwerk voor de klant.

Weerstandslasmachines 

August Strecker levert sinds 1933 lastechnologische 
oplossingen. Het aanbod bestaat uit de weerstand-
lasmachines voor het verbinden van verschillende soorten 
materialen zoals koper-, aluminium-, ijzer- en staaldraad 
en geribbeld bouwstaal. Zowel handmatige als 
geautomatiseerde lasmachines behoren tot het assortiment.
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Gereedschap

Hoogwaardige VHM en HSS gereedschappen

Fraisa produceert en ontwikkelt sinds 1934 gereedschappen voor de 
verspanende industrie. Dit Zwitserse bedrijf levert VHM en HSS 
gereedschappen zoals frezen, boren, tappen, draadfrezen en wisselplaatfrezen. 
Fraisa staat bekend om de high-performance gereedschappen en is 
toonaangevend in de markt met het HPC (high performance cutting) en HDC 
(high dynamic cutting). Hoge dynamische bewerkingen van verschillende 
materialen zoals staal, RVS, titanium, aluminium, koper en grafiet. Kies de 
juiste gereedschappen d.m.v. de Tool Expert van Fraisa.

Wisselplaathouders, wisselplaten en boren

Widia, opgericht in Duitsland in het jaar 1926, produceert en ontwikkelt 
metaalbewerkingsgereedschappen voor verspaningsprocessen. 
Gereedschappen zoals frezen met wisselplaten, VHM frezen, VHM boren, 
draaibeitels, draaiplaten en tappen behoren tot het assortiment. 
Als toonaangevende fabrikant van snijgereedschappen biedt Widia een 
compleet scala aan nauwkeurig ontworpen producten en op maat 
gemaakte oplossingen.

Diamant en CBn snijgereedschap voor harde materialen 
en non-fero

Gevestigd in Kaiserslautern, Duitsland, heeft DTS zich gespecialiseerd  
in de ontwikkeling en productie van precisiegereedschappen uitgerust met 
ultraharde snijmaterialen zoals PKD  (polykristallijne diamant), CVD-D  
(CVD diamant), UltraDiamond (binderloos) en CBN (kubisch boornitride). 
Als toonaangevende fabrikant van gereedschappen biedt DTS 
bewerkingsoplossingen op het gebied van draaien, frezen, groefsteken, 
boren, ruimen met de bijhorende gereedschap opnames.

Ringtwijnmachines voor het verwerken van vezels

Dit van origine Spaanse bedrijf, opgericht in 1939, 
is gespecialiseerd in het ontwikkelen van machines voor 
de textielindustrie. Het leveringsprogramma bestaat uit 
technische ringtwijnmachines voor het verwerken van 
kunststof-, koolstof- en natuurvezels. Naast de 
vezelverwerking levert Twistechnology ook garen 
coatingapparatuur inclusief het drogen en opwikkelen 
van het gecoate product.

Volautomatische spoelmachines 

J.B.F is sinds 1973 een speciale machinebouwer voor de 
textielindustrie. Het leveringsprogramma bestaat uit verschillende 
volautomatische spoelmachines voor het spoelen van touw- band- 
en garnituurproducten op haspels of kartonnen, wikkel-, rol- of 
bandrolmachines voor het verpakken, vervoeren of etiketteren van 
producten, en specialistische inpakmachines voor bijvoorbeeld het 
plastificeren van producten.

Vlechtmachines, spoelmachines, enkelslag- en 
samenslagmachines

Herzog, opgericht in 1861, ontwikkelt en produceert machines 
voor de verwerking van technische kunststof- natuur- en 
koolstofvezels. Het leveringsprogramma bestaat o.a. uit semi- en 
volautomatische vlechtmachines, spoelmachines, op- en 
afloophaspels en samenslagmachines. Herzog staat garant voor 
kwalitatief hoogwaardige machines voor de draadverwerkende 
industrie.
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Precisie steek- en snijgereedschappen voor 
langdraaiers

Dit bedrijf uit Zwitserland opende haar deuren in het jaar 1915. 
Sindsdien zijn ze specialist op het gebied van hoogwaardige 
precisie- en snijgereedschappen voor de micromechanica, 
horloge- en medische industrieën. UTILIS AG is een van ’s werelds 
toonaangevende leveranciers van precisiegereedschappen voor de 
metaalverwerkende industrie met een specialisme in 
langdraaimachines.

Micro boor- en freesgereedschap

Sinds de oprichting in 1994 produceert en verkoopt Sphinx 
precisiegereedschappen. Dit Zwitserse bedrijf is zeer 
gespecialiseerd in kleine- en microbewerkingen in de verspanende 
industrie en kenmerkt zich door hoogwaardige kwalitatieve 
spiraalboren(HSS/VHM), Pilotboor, NC-boren, ruimers en (micro)
frezen.
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aangedreven gereedschappen, ruimers,  
zaagfrezen en draadfrezen

Mimatic ontwikkelt en produceert sinds 1974 aangedreven 
en precisie gereedschappen voor de verspanende industrie.  
Dit van oorsprong Duitse bedrijf produceert hoogwaardige 
gereedschappen zoals draadfrezen, zaagfrezen, 
ontbramingsoplossingen en aangedreven gereedschappen 
voor uiteenlopende toepassingen.

Gereedschappen, spantechniek,  
werkplaatsproducten en bedrijfsinrichting

Oude Reimer is partner van de catalogusfirma Nordwest Handel AG. 
Hiermee kunnen wij u een zéér compleet productassortiment 
aanbieden op het gebied van gereedschappen, spantechniek, 
werkplaats producten en bedrijfsinrichting. Nordwest werkt met een 
zeer geavanceerde magazijnlogistiek, waardoor het mogelijk is om 
binnen 24 uur te leveren uit 30.000 voorraadartikelen.

Verzinken en ruimers

Sinds 1906 ontwikkelt en produceert Beck HSS en VHM 
gereedschappen ter behoeve van nauwkeurige gatbewerkingen. 
Met een groot scala aan ruimers en verzinkboren zijn de Beck 
gereedschappen breed inzetbaar voor een perfecte oplossing. 
Het standaardassortiment is uit voorraad leverbaar, waardoor 
snelle leveringen gerealiseerd worden.

Gladrol- en walsgereedschappen

Elliott uit de Verenigde Staten, opgericht in 1892, produceert 
en ontwikkelt gladrol- en walsgereedschappen. 
Deze gereedschappen worden gebruikt om gladde oppervlakken 
en nauwkeurige passingen te produceren. Elliott levert tevens 
producten voor het afschuinen en ontbramen van werkstukken. 
Ook heeft het bedrijf een efficiënte methode ontwikkeld om 
inwendige groeven in één bewerking aan te brengen.

Gereedschap Gereedschap
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Zinkvonkapparaat voor het 
verwijderen van afgebroken
gereedschappen uit werkstukken

tapkoppen en radiusplaten

Gereedschappen voor voor- en 
terugwaartse bewerkingen

Frezen, boren en ruimers

Draadrol en -snijgereedschappen

Schrijffrezen, cirkelzagen 
en wisselplaatfrezen
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GereedschapGereedschap

Draadfrezen en -rolgereedschappen

Dit bedrijf, dat oorspronkelijk in 1849 is opgericht, is gevestigd in Duitsland en 
is gespecialiseerd in het produceren, ontwikkelen en leveren van o.a. uit in- en 
uitwendige schroefdraadfrezen, (draad)snijplaten en combinatiegereedschappen 
(die voor meerdere toepassingen tegelijkertijd inzetbaar zijn).

Hoogfrequente frees- en slijp-spillen met automatische  
of handmatige gereedschapwisselingen

De Fischer Spindle Group is toonaangevend op het gebied van hoogfrequent- en slijpspillen. 
Sinds 1933 ontwikkelt en produceert Fischer spillen voor de machinebouw, de optische in-
dustrie, vliegtuigbouw, de dentale en medische techniek en voor microverspaning. Inmiddels 
neemt de onderneming wereldwijd een toppositie in bij de ontwikkeling van hoogfrequent-
spillen. Veel precisierondslijpmachines zijn uitgerust met een spil van dit fabricaat.  
Oude Reimer vertegenwoordigt Fischer/Precise sinds 1957. De spillen draaien met verschil-
lende toerentallen tot een maximum van 160.000 min-1. De spillen vinden toepassing voor 
precisiebewerking (frezen, boren en slijpen) met toleranties van minder dan 1 µm.

Precisie wisselplaten en -houders

Denitool uit Zwitserland produceert en ontwikkelt sinds 1970 innovatieve 
 metaalbewerkingsgereedschappen. Het assortiment gereedschappen voor 
draaien en frezen van kleine afmetingen is groot en gevarieerd. De gereed-
schappen van Denitool kenmerken zich door de hoge nauwkeurigheid van de 
neusradius, de geharde wisselplaathouders en de modernste geometrieën 
 gecombineerd met de nieuwste coating technologieën. Denitool is gespeciali-
seerd in de kleinere maten voor inwendig draaien met wisselplaten. De wissel-
platen zijn in hardmetaal en cermet verkrijgbaar en kunnen worden voorzien 
van PKD en MCD coatings als ook voorzien worden van CBN snijkanten.
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Gereedschapshouders en krimptechnologie 

Het Duitse Haimer, opgericht in 1977, is trendsetter op het gebied 
van kwalitatieve gereedschapshouders in uiteenlopende varianten 
en krimptechnologie. Haal meer uit gereedschappen zoals betere 
standtijden en nauwkeurigheid door gereedschapsopnames te 
krimpen. Haimer biedt een uitgekiend programma aan 
gereedschapshouders en krimpapparaten. 

Machineklemmen

Sinds 1951 is Kohn gespecialiseerd in de productie van 
spansystemen voor frees- en bewerkingsmachines. Met een 
omvangrijk standaardprogramma biedt de leverancier een grote
keuze aan mechanische, mechanisch-hydraulische en hydraulische 
spanoplossingen. Het productassortiment bestaat o.a. uit: 
enkelvoudige machineklemmen, duospanners, meervoudige 
klemmen, centrumspanners, nulpuntspansystemen en 
klemmen voor 5-assige bewerkingen.

opspangereedschappen
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Gereedschap

Balanceren, voorinstellen en 3D-tasters

Het Duitse Haimer, opgericht in 1977, is trendsetter op 
het gebied van balanceren, voorinstellen en 3D-tasters. 
Door gereedschappen te balanceren en voor in te stellen 
kunt u betere standtijden, hogere nauwkeurigheden en 
kortere stilstandtijden realiseren. Haimer biedt een 
uitgekiend programma aan balanceer- en voorinstelapparaten. 
Tevens kunt u met de kwalitatieve 3D-tasters van Haimer 
uiterst nauwkeurig werkstukken meten.

Kalibers en meetringen

JBO, dat oorspronkelijk in 1849 is opgericht, is gevestigd in Duitsland 
en is gespecialiseerd in het produceren, ontwikkelen en leveren van 
o.a. kwalitatieve kalibers een meetringen.

Meetinstrumenten

Specialist sinds 1861 op het gebied van 
uiteenlopende meetgereedschappen 
voor de maakindsutrie.
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Smeermiddelen

Bewerkingsvloeistoffen

Sinds 1917 is dit Zwitserse familiebedrijf producent van uiteenlopende smeermid-
delen en vloeistoffen voor o.a. de verspanende industrie. Naast smeermiddelen 
biedt Motorex tal van automatiseringsoplossingen en is de SwissCool 8000 koel-
vloeistof gecertificeerd volgens Grade 2 AMSL GSO 19 0622. Het smeermiddelen 
assortiment bestaat o.a. uit: 

-  Verschillende soorten oliën (snij- & slijpoliën, leibaan- en hydrauliek-oliën)
- Conserveringsmiddelen
- Spindel-koelvloeistoffen
- Koelsmeermiddelen
- Reinigingsmiddelen 
- Minimaalsmering

4.0 automatiseringsoplossingen 

-  Easy monitoring: In 15 seconden de  
4 belangrijkste parameters gemeten

-  Coolant Box: Automatisch meet-, meng-, doseer-  
en vulsysteem voor koel-/smeermiddelen

-  Neat Box: Automatisch doseren van  
bewerkings- of slijp-oliën

-  Dosatron menger: Nauwkeurig doseren  
van een concentraat

- Vatniveau controlesysteem 
- Band- en slang olieskimmers
- Koelmiddel-beluchters
- Omkeerosmose-installaties

Certificeringen 

Grade 2 - SwissCool 8000 koelvloeistof
Onze koelvloeistof Motorex SwissCool 8000 is gecertificeerd volgens de semi-
conductorstandaarden ASML GSO 19 0622 Grade 2 Vacuum Cleanliness.

Boeing BAC 5008 Revision U – Aero 8200 koelvloeistof
Onze koelvloeistof Aero 8200 is gecertificeerd volgens de 
luchtvaartindustriestandaarden van Boeing.

Lufthansa Standaarden – Aero 8200 koelvloeistof
Onze koelvloeistof Aero 8200 is gecertificeerd volgens de 
luchtvaartindustriestandaarden van Lufthansa.  S

m
ee

rm
id

d
el

en

G
er

ee
d

sc
ha

p
sb

eh
ee

r

Gereedschap

Werkplaatsinrichting

Sinds de oprichting in 1969 heeft Bedrunka zich ontwikkeld tot 
veelzijdig leverancier van bedrijfsinrichtingen in de ruimste zin van 
het woord. Het leveringsprogramma bestaat o.a. uit ladenkasten, 
werkbanken, CNC opslag- en transportsystemen, mobiele 
logistieke systemen, ergonomische arbeidsplaatsen, stellingen 
en gereedschapbeheersystemen.

oR-Easy – oude Reimer bestelsysteem  
voor in de werkplaats

Via dit eigen ontwikkelde bestelsysteem voor in de werkplaats 
bestel je snel en eenvoudig nieuwe producten. Door middel 
van een scanapparaat (of via een digitaal toetsenbord) kunnen 
alle producten met een barcode of QR-code toegevoegd 
worden aan de OR-Easy. Deze producten kunnen opgeslagen 
worden in een database voor een bestellijst.

oR-aPH – oude Reimer-automated Preset Handling 
automatisch voorinstellen van gereedschappen 

De OR-APH (Oude Reimer – Automated Preset Handling) 
combineert een voorinstelapparaat en een robot voor een 
geautomatiseerde gereedschapsvoorinstelling. Oude Reimer heeft 
de OR-APH ontwikkeld om de foutmarge bij het voorinstellen te 
verkleinen en om repeteerbare werkzaamheden uit handen te 
nemen. De operator hoeft alleen in de besturingsinterface aan te 
geven dat het gereedschap klaar is gezet en de robot doet 
vervolgens de rest, waaronder ook de controle.

“Meer dan 25 gereedschappen per 
dag wisselen? De OR-APH beidt de 
oplossing”
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https://oudereimer.nl/wp-content/uploads/2021/10/4.0-oplossingen-smeermiddelen.pdf
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trillingsisolatiesystemen

Bilz trillingsisolatie richt zich sinds 1985 uitsluitend 
op het isoleren van trillingen van machines en 
installaties. Op dit zeer specialistische vakgebied 
heeft Bilz Europawijd een leidende positie als 
leverancier voor de  machine-, apparatenbouw en de 
automobielindustrie opgebouwd. Het leveringspakket 
wordt zeer breed toegepast. Van de isolatie van 
smeedhamers met isolatieplaten tot en met actieve 
luchtlagering voor de extreem gevoelige machines 
uit de halfgeleiderindustrie.

Soorten trillingsisolatie 

Het assortiment trillingsisolatie bestaat uit: 
-  Trillingsisolerende systemen – Bi Air 
-  Actief isolerende systemen – luchtdempers 
-  Passief isolerende systemen – luchtdempers 
-  Nivelleerelementen 
- Stelschoenen
- Trillingsmatten 
- Laboratoriumtafels 

Praktijktoepassingen 

De oplossingen van Bilz zijn toepasbaar in o.a. de volgende industrieën: meetkamers, 
semiconductor, medisch, fijnmechanica, matrijzenbouw, opleidingen en laboratoria. 

Trillingsisolatie

tr
ill

in
g

si
so

la
ti

e

R
ei

ni
g

in
g

Reinigingsinstallaties

Karl-Roll, opgericht in 1963, ontwikkelt en produceert 
reinigings-oplossingen voor de industrie. 
Het productassortiment omvat alle beschikbare 
technologieën voor het nat reinigen van uw onderdelen: 
beproefde en geteste oplosmiddeleninstallaties zoals 
met gemodificeerde alcohol, een brede selectie van 
waterige systemen en reinigen volgens Grade 2.  
Karl-Roll is gespecialiseerd in het reinigen van alle 
soorten contaminatie waarbij de grootte van de te 
reinigen onderdelen variëren van zeer klein (micro) tot 
zeer groot (>m) – uniek in de markt.

Korven, cassettes en Easy Pins 

Om het beste reinigingsresultaat te garanderen is het van 
belang dat de producten via elke invalshoek bereikt kunnen 
worden door de reinigingsvloeistof. Door het gebruik van de 
juiste korven, cassettes en Easy Pins is dit te realiseren. 
Deze Easy Pins zijn verkrijgbaar in vele uitvoeringen en 
varianten zodat elk werkstuk eenvoudig bevestigd kan 
worden, zoals bijvoorbeeld voor kwetsbare 
precisieproducten.

Reinigen volgens Grade 2 Vacuum Cleanliness 

De reinigingsinstallaties van Oude Reimer zijn gecertificeerd 
volgens de Grade 2 Vacuum Cleanliness specificaties.

Reiniging
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https://oudereimer.nl/partners/bilz/
https://oudereimer.nl/grade-2-reiniging-en-koelvloeistof/
https://oudereimer.nl/partners/roll/


“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
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