een kwart eeuw fijnmechanische innovatie
a quarter century of precision mechanical innovation
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VOORWOORD
FOREWORD

Beste relatie,

Dear reader,

Machinefabriek van den Elsen is opgericht in de jaren tachtig. Dat er
sindsdien veel is veranderd, hoeven wij u niet te vertellen. Zeker in
een dynamische branche als de vervaardiging van fijnmechanische
producten hebben de innovaties elkaar snel opgevolgd. Maar ook
de wereldeconomie is veranderd en verandert nog steeds. En, geloof
het of niet, ook in Bergeijk bewegen we mee op de golven van deze
economische ontwikkelingen. Wij hebben geleerd niet teveel terug
te kijken, maar proactief te anticiperen op de veranderende markt en
altijd met vertrouwen vooruit te kijken naar de toekomst. Wat niet is
veranderd, is de sterke focus op onze opdrachtgevers en de wil om te
investeren in de beste CNC machines. Net als in de beginjaren willen
onze medewerkers - stuk voor stuk ervaren vakmensen - u snel en
slagvaardig van dienst zijn. Met dit boekje willen wij u beter kennis
laten maken met ons bedrijf en u een indruk geven waar wij anno
2010 voor staan.

Machine Factory van den Elsen was founded in the eighties. We
don’t need to inform you that a lot has changed since then. Within
our own industry, the manufacturing of precision mechanical
components, we have benefitted from a rapid succession of
technological innovations. And the global economy itself has
changed and still is changing. Believe it or not, in Bergeijk we are
keeping step with these global economic developments. We do not
rest on our laurels or live in the past. Rather, we take great effort to
anticipate market developments and position our company to face
the future with confidence. What hasn’t changed is our strong focus
on our customers and our determination to invest in the best CNC
machines. Our employees – all experienced professionals – are as
driven now as they were in the beginning to provide efficient and
valuable workmanship. This booklet explains what our company
does and how we see ourselves in 2010.

Jos Kox en Ron Luijten

Jos Kox and Ron Luijten
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VAN TOEN NAAR NU
PAST AND PRESENT
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Machinefabriek van den Elsen is in 1984 opgericht door Gerard
van den Elsen. Hij begon thuis in zijn garage met het draaien van
onderdelen. Ron Luijten was een jonge technicus die net de Philips
bedrijfsschool (Philips Machinefabrieken) had afgerond. Zijn gouden
handjes werden al snel opgemerkt door Gerard, die Ron vroeg om in
de avonduren in Gerard’s garage te komen werken. Het duurde niet
lang voordat Ron als eerste medewerker in vaste dienst kwam.

Machine Factory van den Elsen was founded in 1984 by Gerard
van den Elsen. In the tradition of all great companies, he began his
machining business in his own garage. Ron Luijten was a young
engineer at the time who had recently graduated from the Philips
academy (‘Philips Machinefabrieken’). Gerard quickly noticed his
exceptional skills and asked Ron to assist him in the evenings. Shortly
thereafter, Ron became van den Elsen’s first full-time employee.

Vanwege de snelle groei verhuisde het bedrijf naar een pand op
industrieterrein de Haagdoorn in Eersel, waar samen met Abatech,
een bedrijf waar nauw mee werd samengewerkt, een pand werd
betrokken. Het eerste CNC bewerkingscentrum werd aangekocht
en Ron ontwikkelde zich tot een waar vakman. Jos bezocht als
inkoopmanager van Nebato (huidige NTS-group) Machinefabriek
van den Elsen ondertussen al regelmatig om onderdelen voor
mechatronische modules in te kopen.

In order to accommodate the company’s rapid expansion, van den
Elsen soon moved the business to industrial park De Haagdoorn in
the town of Eersel. There van den Elsen cohabitated with Abatech, a
close business partner. The first CNC machine was purchased and
Ron quickly developed into a true craftsman. At the time, Jos, then
procurement manager for Nebato (currently the NTS-group) already
visited Machine Factory van den Elsen on a regular basis to order
components for various mechatronic modules.

In 1999 volgde de verhuizing naar het pand aan De Waterlaat 5 in
Bergeijk. Hierdoor kreeg het bedrijf ineens de ruimte die nodig was
om door te groeien. Omdat Gerard het juist wat rustiger aan wilde
gaan doen, werd Ron gevraagd of hij het bedrijf misschien over wilde
nemen. Ron heeft Jos vervolgens benaderd en uiteindelijk namen zij
het bedrijf op 1 mei 2000 over, waarbij Ron verantwoordelijk werd
voor de productie en Jos voor de commercie en het bedrijfsbureau.
Ron en Jos runnen het bedrijf inmiddels alweer 10 jaar. Met
succes, want van den Elsen is uitgegroeid tot een gerespecteerde
toeleverancier van (complexe) fijnmechanische precisieonderdelen
voor gerenommeerde klanten als ASML, Philips et cetera. Het
bedrijfspand aan de Waterlaat is tot aan de nok toe gevuld met de
meest moderne machines en we kunnen vertrouwen op een sterk
team van vakmensen. Reden genoeg dus om in het voorjaar van
2010 het 25 jarig jubileum én het 10 jarig compagnonschap tussen
Jos en Ron eens goed te vieren.

In 1999 the company moved to a larger factory building at 5 De
Waterlaat, in the town of Bergeijk. This facility provided ample space
for further growth. Gerard had created a flourishing business but now
he desired to take things easier. He asked Ron if he might be interested
in taking over the company. Ron reached an agreement with Jos, and
together they acquired the company on May first, 2000. Ron became
the chief technical officer and Jos took charge of the sales department
and the back office. Ron and Jos have been running the company for a
decade now. And with great success: van den Elsen has developed into
a respected supplier of (complex) precision CNC machined parts for a
long list of renowned customers including ASML and Philips. Currently
the factory in Bergeijk is bristling with high tech machinery and van
den Elsen’s employees are among the most dedicated and talented
professionals in the country. And so, in the spring of 2010, we are
proud to celebrate our 25th business anniversary as well as the 10th
anniversary of the winning business partnership between Jos and Ron.

Gegarandeerde kwaliteit
Uiteraard geldt voor een technische bedrijfstak als de verspaningstechniek, dat de kwaliteit
van de producten afhankelijk is van de kwaliteit van het machinepark. Ook op dat gebied
is van den Elsen een voorloper. Wij beschikken over een state-of-the-art CNC gestuurd
machinepark, inclusief meerdere horizontale en 5-assige CNC freesmachines, van
topmerken als Mori Seiki en Hedelius. Bovendien kunnen we uw (digitale) tekeningen
perfect verwerken met het CadCam systeem van ‘Edge Cam’ dat onze machines feilloos
aanstuurt. En gaat het om producten die letterlijk tot op 0,01 millimeter nauwkeurig moeten
worden bewerkt? Een controle door onze gekalibreerde Mitutoyo 3D meetmachine biedt
absolute zekerheid.

Quality assurance
In technical industries such as metal-milling, the quality of the final product largely
depends on the quality of the manufacturing instruments. Van den Elsen only uses the best
machines available. The state-of-the-art CNC production facility includes several horizontal
and 5-axis CNC milling machines made by leading manufacturers such as Mori Seiki and
Hedelius. Van den Elsen can also process any (digital) design with absolute precision
thanks to an Edgecam CAD/CAM system that drives the milling machines. If required,
Machine Factory van den Elsen can guarantee tolerances to within 0.01 millimeter. This
guarantee is backed by taking control measurements with a calibrated Mitutoyo 3D vision
measuring machine.

Mitutoyo 3D meetmachine
Mitutoyo 3D measuring machine

Bedrijfsprofiel

Business profile

Machinefabriek van den Elsen is een flexibel en dynamisch bedrijf
dat hoogwaardige fijnmechanische onderdelen en modules
produceert voor diverse industrieën. Van complex precisiewerk voor
opdrachtgevers uit de medische, semiconductor en food industrie
tot de seriematige productie van meer eenvoudige onderdelen.
Vakmanschap, kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid karakteriseren
ons bedrijf. Ervaren, enthousiaste en prima opgeleide vakmensen
en een uitgebreid modern CNC-machinepark , waaronder meerdere
horizontale en 5-assige bewerkingscentra vormen de basis van
ons succes. Wij bewerken de meest uiteenlopende metaalsoorten,
non-ferro metalen en kunststofsoorten. De klant staat bij ons altijd
centraal. Wij leveren diverse projecten volgens het Kanban principe
waar en wanneer de klant ze nodig heeft.

Machine Factory van den Elsen is a flexible and dynamic business that
manufactures quality precision components and modules for a variety of
industries. We produce everything from complex precision components
for the medical, semiconductor and food industries, to large volumes
of relatively simple components. Whatever the assignment, we offer
unparalleled craftsmanship, quality, flexibility and reliability. This claim
is based on our staff of experienced, highly trained and motivated
employees. Our extensive range of state-of-the-art CNC milling machines
includes several horizontal and 5-axis units. We can process a wide
range of metals, non-ferrous metals and even synthetic materials. And
we always put the customer first. For example, we currently deliver to
various customers according to the Kanban system which enables them
to practice just-in-time inventory management.
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Prijswinnend hart voor het vak
Onze medewerkers hebben hart voor hun vak. Dat merkt u als
klant, maar is ook door anderen opgemerkt. Voor onze constante
inspanningen om een volgende generatie technische specialisten
op te leiden, ontving Machinefabriek van den Elsen de Kenteq
aanmoedigingsprijs voor het beste leerbedrijf! Uiteraard beschikken al
onze medewerkers over een uitstekende technische achtergrond en de
nodige vakkennis, waar nodig aangevuld met interne opleidingen.

Award winning dedication to the profession
Our employees are passionate about their work. And our customers
are not the only ones who have noticed and appreciate this. Our
continuous program to train the next generation of technical
specialists has earned Machine Factory van den Elsen the Kenteq
incentive award for best work placement company! Naturally all of our
employees have a solid technical background and posses expert skills
which we keep up-to-date with internal training programs.

MEDEWERKERS
STAFF
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Het aantal producten dat wij in de loop
der jaren hebben vervaardigd, is even
divers als de opdrachtgevers die op onze
dienstverlening vertrouwen.

The range of products that we have
manufactured over the years is as
varied as the long list of customers that
have relied upon our services.

Op deze pagina stellen we een aantal
bijzondere producten aan u voor. Hoewel
wij trots zijn op elk product dat ‘van de band
rolt’, is deze selectie representatief voor de
breedte van onze dienstverlening.

On this page we present a selection. We
are proud of every product that ‘rolls off
the production line’, but the following
items represent a summary of the
versatility of our services.

ONZE PRODUCTEN
OUR PRODUCTS
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Bij Machinefabriek van den Elsen profiteert u van uitstekende
service én een hypermodern machinepark. Al onze onderdelen
en modules worden volledig volgens uw specificaties
geproduceerd. Van minuscule boutjes (titaan, 1,4 millimeter!)
voor de semiconductor industrie tot forse, 5-assig bewerkte
blokken van bijna een vierkante meter voor medische systemen.
Ook verwerken wij veel producten uit RVS, staal, aluminium en
kunststof. Wij zetten alles op alles om u optimaal van dienst
te zijn. Voor de gedetailleerde machinelijst met afmetingen
verwijzen wij u graag naar onze website.

Ruim 20 machines staan voor u klaar.
In onze moderne productieruimte in het landelijke Bergeijk staan
ruim 20 gespecialiseerde machines voor u klaar. Naast 16
CNC-gestuurde bewerkingsmachines, beschikken wij over zes
conventionele machines, zodat ‘handwerk’ altijd tot de opties
behoort. Het machinepark varieert van een aantal supersnelle
3-assige freesmachines van Fanuc tot hypermoderne 5-assige

pendelmachines. Voor het aansturen van deze machines
maken wij gebruik van de nieuwste CadCam systemen van
EdgeCam. Het 4-assig horizontaal frezen met 2 en 3 palletwissel
systeem is, evenals het langdraaien, een specialisme van ons
bedrijf. Op onze moderne CNC draaibanken kunnen wij (ook
met stafaanvoer) snel en efficiënt seriematige of enkelvoudige
producten vervaardigen.

One stop shopping
Indien gewenst kan Machinefabriek van den Elsen uw gehele
project aansturen, inclusief het inkopen van onderdelen, het
verzorgen van de oppervlaktebehandelingen en eventueel
de montage. Natuurlijk werken wij uitsluitend samen met
gekwalificeerde toeleveranciers. U heeft dan dus één
aanspreekpunt.

TECHNIEK
TECHNOLOGY
Machine Factory van den Elsen offers excellent service and a
state-of-the-art manufacturing machine park. All components
and modules can be machined to meet your most exacting
specifications. From minuscule bolts (titanium, 1.4 millimeter!)
for the semiconductor industry to large, 5-axis machined blocks
measuring almost a cubic meter for medical systems. We can
also process stainless steel, aluminum and a wide range of
synthetic materials. And naturally, the excellence of our technical
skills is matched by our attention to service. For a detailed list of
our machines and their specifications, please visit our website.

Over 20 machines at your disposal
Our modern production facility in rural Bergeijk features over 20
specialized machines. We have an array of sixteen CNC driven
machines as well as six conventional machines for parts that
require craftsmanship. These machines include lightning fast
3-axis milling machines by Fanuc and hyper modern 5-axis units
capable of producing highly complex parts.
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Our automated milling machines are programmed using the latest
CAD/CAM systems by Edgecam for top quality. Also note that
we can produce specialist work thanks to our 4-axis horizontal
cutting with integrated pallet changers and Swiss-type lathing
machine (with optional bar feeder). This wide range of equipment
combined with our efficient production processes enables us to
manufacture items quickly and economically, however many units
you require.

One-stop shopping
You can also outsource your entire project management to
Machine Factory van den Elsen, including parts and materials
acquisition, surface treatment, and assembly. We work exclusively
with qualified suppliers and we will be your single point of contact
for everything.

Fijnmechanische oplossingen voor:
• Medische industrie
• Semiconductor sector
• Voedingsmiddelenindustrie
• Machine- en apparatenbouwers

Precision mechanical solutions for:
• Medical industry
• Semiconductor sector
• Food industry
• Machine and appliance fabrication

Advertenties
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Hans Beumers:
“Van den Elsen
is een bedrijf met
passie!”

Hans Beumers:
“Van den Elsen
is a business with
passion!”

INTERVIEW
INTERVIEW
WP Haton – onderdeel van de internationaal toonaangevende
WP Bakery Group – is een van de meest innovatieve en succesvolle
ontwikkelaars van totaalconcepten voor geautomatiseerde
deegverwerking. “Als je er heel simpel naar kijkt, zou je kunnen
zeggen dat we bakkerijmachines ontwikkelen en vermarkten.
Maar wat we eigenlijk doen, is brood verkopen.”
“Als procesgerichte organisatie gaan we namelijk altijd uit van het
eindproduct. Welk brood wil onze klant maken? Het antwoord op
die vraag is bepalend voor de procestechnologische oplossing.
Iedere machine – van een bescheiden variant voor de buurtbakker
tot machines voor grootschalige industriële toepassingen – is dus
uniek en klantspecifiek.” Aan het woord is Hans Beumers, als
Manager Purchase verantwoordelijk voor het supply chain
management en het inkoopbeleid. “Die focus op individuele
oplossingen betekent dat wij even uiteenlopende als hoogwaardige
onderdelen nodig hebben. En van den Elsen is één van onze
key suppliers.”
Co-engineering
Hans streeft ernaar om duurzame relaties met leveranciers op te
bouwen. Het partnerschap met van den Elsen vormt daarop geen
uitzondering. Integendeel: “We werken steeds intensiever samen.
Hun grootste kracht is het produceren van ‘lastige’ onderdelen;
fijnmechanische producten die aan hoge kwaliteitseisen moeten
voldoen. Daar zijn ze erg sterk in, zeker sinds de aanschaf
van de 5-assige freesbank! We onderzoeken nu de kansen om
samen producten te ontwikkelen, zodat een ‘co-engineering’
samenwerkingsverband ontstaat. Maar niet alleen de kwaliteit en
betrouwbaarheid spreken me aan. Van den Elsen is ook een bedrijf
waar passie in zit, een bedrijf dat initiatieven neemt en proactief
te werk gaat. Als ze ergens voor kiezen, gaan ze er ook helemaal
voor. Dat vind ik erg belangrijk!”
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WP Haton – part of the internationally prominent WP Bakery Group
– is an innovative and successful developer of total concepts for
automated dough processing. “To say that we simply make and sell
machines for bakeries doesn’t quite do us justice. What we actually
do is sell bread.”
“We’re a process oriented company, which is to say that we consider
the final product as leading. What kinds of bread does our customer
want to make? The answer to that question determines the required
technology in our process oriented solution. Every machine – from a
modest version you’d find at your local bakery, to something you’d
only find at a large scale industrial bakery – is unique and customer
specific.” Hans Beumers, Purchase Manager, responsible for supply
chain management and acquisitions explains. “This focus on
individual solutions means that we constantly require a wide range
of diverse and first-class components. Van den Elsen is one of our
key suppliers.”
Co-engineering
Hans strives to establish long term business relationships with his
suppliers. The partnership with van den Elsen is no exception: “The
extent of our cooperation has matured over the years. Their greatest
strength is their ability to manufacture ‘difficult’ parts; precision
mechanical components that have to meet exacting quality
requirements. That’s something they always did exceptionally, and
now - with their 5-axis milling machine - the opportunities are even
greater! We’re currently looking into possibilities to develop new
parts together, in a ‘co-engineering’ mode of cooperation. There
really is a lot to like about van den Elsen. The quality of their work
and their reliability immediately spring to mind, but they also have
passion for what they do. Van den Elsen is a company that takes
initiative and demonstrates a proactive approach. When they decide
to do something, they go for it 100%. I admire that!”
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De Waterlaat 5, 5571 MZ Bergeijk
The Netherlands
Telefoon: 0031(0)497 518838
Fax: 0031(0)497 519841
E-mail: info@vdelsen-mf.nl
Website: www.vdelsen-mf.nl
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