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Prodec® in de praktijkbij Berenpas Aerospace B.V. 
Het draait om kwaliteit
  
Zo’n zestig jaar geleden begonnen zijn vader en moeder het bedrijf. Zij handelden in fietsen, 
brommers en motoren. Ongeveer dertig jaar later nam Ate Berenpas, die een opleiding tot 
instrumentmaker in het fijnmetaal volgde, de zaak over. Nu heeft hij vier fulltime medewerkers. 

 —
Snelle wereld

Berenpas Aerospace produceert hoogwaardige fittingen, (snel)koppelingen en bijbehorende 
slangen en leidingen voor zeer diverse doeleinden en markten, variërend van defensie, 
luchtvaart, klassieke auto’s, moderne raceauto’s en -motoren tot medische toepassingen en 
de voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf levert aan klanten in het topsegment, die alleen de 
allerhoogste kwaliteit verwachten. ‘Voor de grondoperaties 
van grote luchtvaarmaatschappijen maken wij bijvoorbeeld 
olieleidingkoppelingen en -leidingen. Voor klassieke 
Ferrari’s maken we slangen, (rem)koppelingen, krukasdelen, 
kleppendelen… Wat niet eigenlijk?’  
Berenpas werkt voor bedrijven en particulieren over de hele 
wereld. Zo maakt hij ook rem- en brandstofonderdelen voor een 
Formule 1-team en voor de superbikes van Honda en Yamaha. 
Ate Berenpas heeft haast bij het doen van zijn verhaal, want elk 
moment kan de telefoon gaan en wordt hij weggeroepen om 
naar een klant te gaan. ‘Zojuist belde iemand met vragen over 
een Russische koppeling. Hij wist niet precies wat het was, 

maar hij wil graag dat wij die reproduceren. Dan ga ik 
ernaartoe en met hem overleggen.’ Berenpas vindt het 
belangrijk dat zijn bedrijf in staat is (snel)koppelingen en 
fittingen in elk gewenst formaat en materiaal op korte 
termijn te kunnen produceren.
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Consistente kwaliteit

“We begonnen ongeveer twee jaar geleden te werken met het ronde 
roestvrij stalen Prodec-stafmateriaal. Ik werd erop geattendeerd door 
IMS Nederland, de exclusieve distributeur van Prodec in de Benelux.’ 
Ze overhandigden hem een uitgebreide documentatie, met aanbevolen 
machineparameters zoals snijsnelheden en dergelijke. Eerst was hij er 
een beetje sceptisch over, want 99 procent van zijn producten wordt in 
eigen beheer ontwikkeld en gemaakt, van enkele stuks tot series niet 
groter dan vijftig tot tachtig stuks. Algemene vuistregels gaan voor zijn 
bedrijf niet op. ‘Maar we hebben het geprobeerd en de aanbevelingen 
bleken te werken. We kunnen nu sneller produceren en het materiaal 
is makkelijker te bewerken, de spaanbeheersing is veel beter dan bij 
andere materialen.’   
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Altijd op voorraad

‘Wat ik echter het meest belangrijk vind, is de betrouwbaarheid, zelfs voorspelbaarheid van de 
consistent hoge kwaliteit van Prodec. Ik werk nu met geen enkel ander materiaal meer. Ik neem 
nooit genoegen met mindere of lage kwaliteit. Klaar uit.’ Aangezien Berenpas nooit weet wat 
hem morgen gevraagd zal worden te produceren, heeft hij altijd een ruime voorraad Prodec-
stafmateriaal in huis, in allerlei verschillende afmetingen. ‘We gaan dit hoogwaardige materiaal 
zeer zeker meer en meer gebruiken in de toekomst.’
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