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Techniek

ITS in Einighausen

Derde generatie Smeets,
tweede generatie Mabi
Isolatie Techniek Smeets in Einighausen ging
recentelijk over van een Mabi 3000 E Vario naar
een Mabi Bingo 4E EVO. De onderneming houdt
met de investering gelijke tred met het groeien
van de markt. “Met de nieuwe software zijn we
veelzijdiger en met de nieuwe machine sneller
geworden”, zo somt directeur Berrie Smeets de
voordelen samen.

solatietechniek Smeets (ITS) gelooft in een brede
marktbenadering. Dat betekent dat er behalve wordt
geïsoleerd, er ook een groot scala aan andere activiteiten
plaatsvindt. Zo beschikt de onderneming over een eigen
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naaiatelier voor de vervaardiging van op maat gemaakte
glas- of steenwolisolatiematrassen. Ook is Smeets
gespecialiseerd in het maken van prefab plaatwerk. En
dat loopt goed. Berrie Smeets zegt: “De verhouding tussen
toelevering en isolatie is ongeveer fifty/fifty. Veel van het
plaatwerk dat we produceren is voor derden. Het tekort aan
plaatwerkers in de branche kunnen we op deze manier ook
het hoofd bieden”. De onderneming zelf heeft een vaste schil
van veertien werknemers.
Verwachtingen
ITS verwerkt grofweg zo’n driehonderd platen in de week
dus zo’n 600 kilo. Bij die capaciteit hoort een krachtige,
storingsvrije machine. Hart van de plaatbewerking was tien
jaar lang de Mabi 3000 E Vario. “In de isolatie is er eigenlijk
geen beter merk”, aldus Berrie Smeets. “Mabi heeft alles in

Oprichter Piet, huidige directeur Berrie en derde generatie Boyd Smeets bij de nieuwe aanwinst.
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eigen hand en kent de behoefte van het isolatievak. De oude
machine werkte ook nog prima, maar omdat we altijd een
stap vooruit willen en we in een groeimarkt zitten, wilden we
zowel onze productiecapaciteit als flexibiliteit vergroten. De
software die op deze nieuwe Mabi Bingo 4E EVO zit helpt
ons daarbij. En ik moet zeggen de nieuwe machine voldoet
volledig aan onze verwachtingen. T-stukken, uitslagen en
afvlakkingen worden probleemloos geproduceerd zodat we
zowel tanks, leidingwerk als kappen en omkastingen voor
petrochemie, utiliteit en voedingsindustrie probleemloos
produceren”.
Software
Mabi-vertegenwoordiger Tore Schumann zegt: ‘Constructief
gaan onze machines probleemloos enkele decennia mee,
maar feit is wel dat de ontwikkelingen op het gebied van
software en daarmee van de productieflexibiliteit in de
afgelopen tien jaar enorm zijn toegenomen. Voor sommige
bedrijven zoals ITS is dat reden over te gaan tot een nieuwe
investering” Hij lacht: “Goede ervaringen uit het verleden
zijn in dit geval een garantie voor de toekomst”. Berrie
Smeets: “Ik meet zelf vaak in en ik weet wat de machine
zowel softwarematig als technisch vraagt. Als je die
twee onderdelen op elkaar af kunt stemmen, dan spaar
je belangrijke productietijd”. Tore Schumann zegt: “Het
gebruiksgemak en de flexibiliteit hangt sterk af van de mate
waarin de bediener thuis is in software en machine. We
geven daarom altijd standaard een opleiding als de klant
dat wenst”.
Laser
De vraag of er nog gedacht is om een lasersnijmachine te
kopen, wordt beantwoord bij het bezoek aan de machinale
afdeling. De nieuwe Mabi Bingo 4E EVO staat keurig
ingepast, met de coil in een alkoof geschoven die in het
verleden dienst deed als opslagruimte. Deze opstelling
voorkomt deels dat het geluid zijn weg terugvindt in
de beperkte productieruimte. Dit maakt wel dat de
onderneming alleen kleine coils verwerkt. Tore Schumann:
“Een lasersnijmachine met een compressor, afzuiging
en koeling had hier met de nodige aanpassingen gepast.
Bij de verkoop van deze machine door ons was vooral de
doorslag de jarenlange ervaringen met ons snijsysteem
met de gebruiksvriendelijke software en de bijbehorende
service. En wederom het later doorgroeien naar een grotere
machine, met meer capaciteit.” Berrie Smeets zegt: “Het
plaatsen was sowieso precisiewerk. De machine is 2,10 m
hoog. Bij het naar binnen rijden hadden we precies aan alle
kanten drie centimeter ruimte, maar het is goed gegaan en
hij werkt als een zonnetje”.
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De coil achter de machine is weggewerkt in een vroegere opslagruimte.

Boyd Smeets wordt op de Bingo wegwijs gemaakt door Mabi’s vertegenwoordiger Tore Schumann.

Derde generatie
Isolatietechniek Smeets is zo’n 24 jaar geleden opgericht
door Piet Smeets die nog elke dag op het bedrijf te vinden is.
Tweede generatie Berrie Smeets nam de zaak zo’n zeventien
jaar geleden over. Zowel oprichter als huidig directeur zijn
trots dat sinds juli van dit jaar ook (klein)zoon Boyd de
gelederen is komen versterken. De introductie op de nieuwe
machine heeft hij inmiddels achter de rug. “Het is in de
huidige tijd best wel bijzonder dat de nieuwe generatie kiest
voor het isolatievak” zegt Piet Smeets. “Ik had dat geluk, en
Berrie nu ook. Het is natuurlijk afwachten of het hem net zo
goed bevalt als ons, maar we hopen vanzelfsprekend van
wel”. De nieuwe generatie is in ieder geval verzekerd van een
state-of-the-art verwerkingsmachine. En dat is altijd lekker
werken.
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