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Bühler BV in Enschede hee� begin deze 
zomer een nieuwe, 12 spindel boorma-
chine in gebruik genomen. Hiermee 
wordt de capaciteit van het bedrijf, pro-
ducent van persmatrijzen, substantieel 
uitgebreid.

Met de nieuwe 12 spindel boormachine be-
schikt Bühler BV voortaan in eigen huis 
over alle benodigde technologie voor de 
productie van topkwaliteit persmatrijzen. 
Met de inbedrijfstelling van de boorma-
chine is de productiecapaciteit aanzienlijk 
vergroot, zijn de levertijden verkort en is 
de �exibiliteit verbeterd. Bovendien is ge-
ïnvesteerd in de revisie van persrollen. 

Dienstverlening
Aan de dienstverlening is nu naast een ma-
trijs- ook een persrol-revisie toegevoegd. 
Bovendien biedt Bühler BV diensten aan 
op het vlak van feed safety, duurzaamheid 
en techniek-consultancy om pelleteerpro-
cessen te optimaliseren. Desgewenst kan 
Bühler matrijzen voor klanten opslaan en 
op afroep leveren. Bühler is hiermee een 
‘one stop shop’ geworden voor het comple-
te pelletiseerproces.

Groeistrategie
De recente ontwikkelingen passen in de 
groeistrategie van Bühler sinds de overna-
me in 2011 van de �rma Tijdhof Persmatrij-
zen in Oldenzaal. Na een aantal jaren van 
groei werd dit pand te klein. Uiteindelijk 
is een geschikte locatie gevonden aan De 
Hoeveler 11 in Enschede; met een dubbel 
zo groot oppervlak.  Het bestaande pand 
is geheel gerenoveerd om te voldoen aan 
de eisen voor een moderne fabriek met 
een hoogwaardig productieproces. In 2017 
werden de machines één voor één naar En-
schede verhuisd. Daarbij is elke machine 
bovendien volledig gereviseerd om aan de 
laatste stand der techniek te voldoen.
Enschede is niet ver van Oldenzaal, zodat 

ook alle personeel met de verhuizing is 
meegegaan en geen vakkennis is verloren 
gegaan. ■
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Bühler expandeert in 
Enschede

Over Bühler BV
Bühler BV ondersteunt wereldwijd de ver-
kooporganisatie van Bühler met alle be-
nodigde informatie over persmatrijzen 
en persrollen, maar bedient ook klanten 
direct vanuit Enschede. Dankzij de jaren-
lange ervaring kan Bühler klanten volledig 
adviseren omtrent het pelleteren van een 
scala aan producten. Zo heeft men niet 
alleen expertise in het pelleteren van vee-
voeders, maar ook in de verwerking van 
hout- en biomassa.

Erik Lammers, managing director Bühler BV
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