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De Weesper metaalbewerker en machinebouwer Metal-

tech bestaat 25 jaar en heeft zichzelf op een nieuw uiter-

lijk getrakteerd. Logo en website zijn geheel gerestyled.

Minstens net zo trots is Metaltech op de nieuwste

medewerker: de Kawasaki Robotloader FS010E Vision.

De robot staat bij Metaltech aan één van de metaalbewer-

kingsmachines en doet daar letterlijk en figuurlijk werk

aan de lopende band. Zijn collega’s van vlees en bloed

zien hem niet als een bedrei-

ging. Integendeel, de robot

(een koosnaam heeft hij nog

niet) neemt alle langdurige en

eentonige klusjes over. “De droom van elke techneut”,

zegt directeur Peter van Leeuwen. “Hij pakt een stuk

metaal, legt die in de bewerkingsmachine, haalt het

bewerkte metaal eruit en legt dat keurig weg. Aan het

einde van de werkdag zetten we hem aan en de volgende

ochtend zijn er honderden onderdelen gereed. Een ideale

werknemer dus, want hij klaagt nooit. Behalve in- en uit-

leggen, kan hij ook afbramen en afblazen. We hebben

hem nu drie maanden en hij bevalt prima. Inderdaad, hij

is door zijn proeftijd heen…” 

De robot helpt Metaltech om de capaciteit in het produc-

tieproces te vergroten en tegelijk de kosten te drukken.

Dat is nu extra belangrijk in de concurrentiestrijd met de

lagelonenlanden. De hele Nederlandse maakindustrie kan

dus voordeel halen uit robots, zegt Van Leeuwen. Hij en

mede-directeur Cor van der Werf zijn de oprichters van

het bedrijf. Begonnen in 1983 in Nederhorst

den Berg en in 1996 verhuisd naar Weesp.

De werkvloer beslaat nu 1400 m2 en er zijn

18 mensen in dienst.

Topsealmachines

Metaltech is gespecialiseerd in cnc-draaien

en -frezen. Daarnaast brengt Metaltech een

eigen product op de markt: topsealmachines. Die activi-

teit zorgt voor 40% van het werk. Het uitbouwen van

eigen producten staat hoog op de ambitielijst, net als het

verder gaan met automatiseren. Het invoeren van een

productiebesturingssysteem (ERP) is bijna voltooid. Dat

koppelt elke order aan alle actuele en historische gege-

vens van de klant. “Dat werkt perfect”, zegt Van Leeuwen. 

Website

Meer dan de helft van de omzet haalt Metaltech in het

buitenland. Daar liggen de groeimogelijkheden voor het

Weesper bedrijf. De pijlen zijn gericht op Duitsland,

Engeland, Frankrijk en Scandinavië. “De nieuwe website

heeft ons veel reacties opgeleverd, waarvan zeker vijf uit

Duitsland”, zegt Van Leeuwen. Maar ook om de hoek, in

Weesp dus, doet Metaltech de nodige zaken. Ook die

relaties hebben waarschijnlijk al kennisgemaakt met het

vernieuwde www.metaltech.nl. AV
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