
 
 
 
 
Kansen voor de locale  
bestukkings-industrie 
 
Ondanks de sterke concurrentie uit lage lonen 
landen tekenen zich steeds duidelijker 
mogelijkheden af waardoor de locale europese 
bestukkers toch een kans krijgen om zich te 
handhaven. 
Daar waar de lage lonen landen zich 
voornamelijk toeleggen op de productie van 
grote hoeveelheden consumenten-producten, 
waarbij de prijs de belangrijkste marketing 
factor is, blijven er kansen bestaan voor 
producenten van kleine series industriële 
producten ten behoeve van locale afnemers, 
voor wie levertijd en kwaliteit de belangrijkste 
koopargumenten zijn. 
 
Om te kunnen voldoen aan de wensen van 
deze afnemers zal de producent aan een aantal 
eisen moeten voldoen: 
 
-Flexibiliteit van productie. 
-Beschikken over het juiste machinepark. 
-Leveren van hoge product-kwaliteit. 
 
Flexibliteit van productie is noodzakelijk om 
kleine series te kunnen maken en om hieraan 
te kunnen voldoen zijn een aantal zaken van 
belang. De organisatie en de logistiek moeten 

hierop worden aangepast en ook zal van het 
personeel meer worden verlangd. 
 
Het juiste machinepark wordt een steeds 
belangrijker factor omdat snelle omstelling 
andere eisen aan de machines stelt. 
De meest recente ontwikkeling op dit gebied is 
een soldeer jet printer. Hiermee kan de 
printplaat worden bedrukt zonder gebruik te 
maken van een schabloon, waardoor de 
overgang naar een andere printplaat veel 
sneller mogelijk is. 
 
 

jet printer 
 
 
Ook de mogelijkheden die moderne machines 
bieden op het gebied van voorprogrammering 
van nieuwe series kunnen een aanzienlijke 
tijdsbesparing opleveren. 
Dit gekoppeld aan het prepareren van 
bijbehorende feeders, al dan niet op extra 
feederwagens, maakt een snelle overgang 
mogelijk. 

Bij aanschaf van modernere machines kan in 
sommige gevallen de oude machine beter 
blijven staan om daarmee sneller te kunnen 
variëren. Zo heeft een aantal bedrijven de 
oudere loodhoudende soldeermachines laten 
staan en een additionele modernere machine 
gekocht ten behoeve van het loodvrij solderen. 
 
Voor locale afnemers, die kleine series 
afnemen speelt kwaliteit een grotere rol dan bij 
de massa- producten, bij deze laatsten wordt 
een zeker percentage uitval als normaal 
beschouwd.  
Door een betere kwaliteit in de productie te 
behalen, wordt reparatie verminderd of zelfs 
voorkomen. 
Vergeet niet dat reparaties kostenverhogend 
werken en de levertijd verlengen. 
Teneinde een goed kwaliteitsniveau te kunnen 
garanderen zal er tijdens en na de productie 
meer controle nodig zijn. 
 
Uit het bovengenoemde komt naar voren dat 
locale bestukkers meer zullen moeten 
investeren in hun machinepark en sommige 
machines eerder zullen moeten vervangen. 
  
TwenTech als intermediair in gebruikte 
machines wil U hierbij graag assisteren. 
 
 
 


