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Prodec® in de praktijk bij Imminkhuizen Metaaltechniek BV
Snellere, volautomatische productie is de toekomst
Het in 2008 door Rijk Imminkhuizen opgerichte Nederlandse familiebedrijf Imminkhuizen
Metaaltechniek is in de loop der jaren flink gegroeid. Het levert nu een zeer breed scala
producten aan hoofdzakelijk Nederlandse klanten. Onder hun expertise vallen onderdelen voor
zowel de fijnere als de grovere machinebouw. Daarnaast maakt Imminkhuizen Metaaltechniek
matrijzen die veelal worden gebruikt voor het spuitgieten van technische producten.
—
Één van de eerste afnemers
Het bedrijf in Barneveld wordt geleid door Rijk Imminkhuizen en zijn vrouw Margriet, samen met
hun zoons Wilbert en Henry. Ze hebben zeven fulltime medewerkers in dienst. Bij de productie
van zeer uiteenlopende verspaande en anderszins
bewerkte onderdelen zijn efficiëntie en nauwkeurigheid
van het grootste belang. Imminkhuizen Metaaltechniek
is één van de eerste Nederlandse bedrijven die
Outokumpu’s beter verspaanbare Prodec stafmateriaal
ging gebruiken. ‘Prodec is natuurlijk een vrij jong product,
maar we hadden al de nodige ervaring met het beter
verspaanbare materiaal dat op de markt verkrijgbaar
is. Hiervoor gebruikten we materiaal van bedrijven uit
verschillende landen,’ vertelt Wilbert Imminkhuizen.

IMS Nederland, de exclusieve distributeur van
Prodec in de Benelux, stelde Imminkhuizen voor
Prodec eens te proberen. ‘We waren meteen zeer
tevreden over de hoge en consistente kwaliteit
van het roestvrijstalen stafmateriaal. Het betekent
minder gereedschapsslijtage, dus het gereedschap
gaat langer mee, hetgeen duurzaam is en ons geld
bespaart.

We volgden de gebruiksadviezen van IMS en ontdekten dat je er echt sneller mee kunt
produceren. Je hebt duizenden opties bij het kiezen van het beste materiaal, afhankelijk van het
type wisselplaat, de leverancier en nog talloze andere factoren. Voor ons is het echt een bewuste
keuze alleen nog maar Prodec van Outokumpu te gebruiken.’
—
Blingbling en het zware werk
De opdrachtgevers van Imminkhuizen zijn hoofdzakelijk actief in de machinebouw en vragen
om componenten voor zowel het heel verfijnde als het heel grove werk. ‘Aan de ene kant heb je
wat ik de “blingbling industrie” noem, zoals voedselproductie en de verpakkingsindustrie’, licht
Imminkhuizen toe. ‘Deze klanten vragen om verfijnde onderdelen. Aan de andere kant hebben
we de bouwbedrijven, die met zware hijskranen en dergelijke werken. De ene dag werken we aan
serieproducten, de andere aan ingewikkelde, unieke oplossingen. Maar aan wie we ook leveren
of wat we ook produceren, we streven altijd naar hoge, consistente kwaliteit.’
—
In hoog tempo vooruit
Een snelle productietijd en efficiëntie zijn eveneens belangrijk. ‘We kunnen nu sneller snijden en
harder draaien, dus produceren we sneller en dat is zeer rendabel. We kunnen de machines de
hele dag en nacht laten werken, wat tijd en arbeidskosten bespaart. Het Prodec stafmateriaal
heeft ook een hoge oppervlaktekwaliteit en -tolerantie. We zullen het Outokumpu Prodec
stafmateriaal in de toekomst voor steeds meer verschillende doeleinden gaan gebruiken.’
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