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Maatwerk 
componenten voor 

procesindustrie
P. Boonen & Co. levert een divers pro-
gramma componenten voor installaties 
in de stortgoed verwerkende industrie. 
De onderdelen en producten - van dich-
tingen en manchetten tot rubber vorm-
stukken en slijtvaste slangen - worden 
op maat gemaakt.

Sinds eind jaren ‘80 levert P. Boonen & 
Co. uit Niel (België) een divers programma 
componenten voor procesinstallaties in de 
stortgoed verwerkende industrie. Men kan 
daarbij denken aan industriële transport-
slangen, slangkoppelingen, verbindings-
moff en, compensatoren en dichtingen. Het 
bedrijf investeerde de afgelopen jaren fors 
in haar machinepark om de producten nog 
sneller en nauwkeuriger op maat te kunnen 
vervaardigen. Dit heeft geleid tot een sterke 
groei van het aantal klanten en het produc-
tievolume.

Vlakke dichtingen
P. Boonen & Co. is vooral gespecialiseerd in 
vlakke dichtingen. Om deze componenten 

worden gezet, zodat de hoeveelheid afval 
tot een minimum wordt beperkt. 

Manchetten
P. Boonen & Co. vervaardigt ook man-
chetten (verbindingsmoffen) in alle 
mogelijke uitvoeringen en rubberkwa-
liteiten. Dit gaat van gewone rechte man-
chetten over conische, rechthoekige, ge-
flensde tot zelfs opblaasbare stukken. 
Onlangs is een schalmmachine aange-
kocht om de naden van de manchetten 
of verbindingsstukken nog mooier af te 
werken. “Dat zorgt voor een verbetering 
van de kwaliteit”, zegt bedrijfsmanager 
Geert Van Hoof. “We garanderen de con-
stante en identieke afwerking van de na-
den. Vroeger werd alles met de hand ge-
schuurd. Afhankelijk van de hand van de 
bewerker kon er variatie optreden. Maar 
dat is nu niet meer het geval. Terwijl het 
verlijmen en vulkaniseren op dezelfde 
manier verloopt als vroeger, kunnen we 
het voorbereidend werk vijf keer sneller 
uitvoeren.” 

Afb. 1 De computergestuurde Atom Flashcut snijtafel (foto P. Boonen & Co.)

effi  ciënter te produceren, is 10 jaar geleden 
de computergestuurde Atom Flashcut snij-
tafel aangekocht. “Hiermee waren we toen 
trendsetter”, zegt gedelegeerd bestuurder 
Geoff rey Boonen. “De machine bleek een 
groot succes en het aantal opdrachten nam 
constant toe. Om die reden investeerden we 
enkele jaren terug in een tweede snijtafel. 
We hebben daarmee weer de capaciteit in 
huis gekregen om de markt adequaat te be-
dienen.”
Het bedrijf is in staat om alle mogelijke vor-
men uit een scala aan materialen te produ-
ceren. Hiertoe wordt een groot aantal rub-
berkwaliteiten, pakkingplaten, PTFE en 
andere kunststof platen op voorraad gehou-
den, in verschillende diktes.
“We snijden de dichtingen zonder gebruik 
te maken van mallen of andere gereed-
schappen”, legt Geoff rey Boonen uit. “De 
dichtingen zijn aan de randen goed afge-
werkt, zonder bramen.”
De Atom Flashcut is geschikt voor prototy-
pes, kleine productieruns en grote series. 
De stukken kunnen zeer dicht tegen elkaar 
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Duurzame relaties
P. Boonen & Co. telt 15 medewerkers; 
sommigen al vanaf de start van het bedrijf 
eind jaren ‘80. “We vinden het belangrijk 
om medewerkers aan ons bedrijf te bin-
den”, aldus gedelegeerd bestuurder Ge-
offrey Boonen. “Daarom investeren we in 
ons personeel. We kunnen zo ook duurza-
me relaties opbouwen met onze klanten. 
Zij worden persoonlijk geholpen door me-
dewerkers met een grote vakkennis. Dat 
geeft een vertrouwen dat onze klanten 
zeer appreciëren. Daarbij bieden we een 
constante, snelle service. We hebben dan 
ook een heel vast klantenbestand.”

Maatwerk 
componenten voor 

procesindustrie  
Vormstukken
De derde pijler binnen de rubberafdeling 
betreft vormstukken. Aan het machinepark 
van klassieke compressie-persen is vijf jaar 
geleden een rubberinjectiemachine toe-
gevoegd. Deze machine kan vormstukken 
fabriceren in uiteenlopende materialen en 
kwantiteiten. “Hiermee is niet alleen onze 
productiecapaciteit vergroot, maar ook de 
kwaliteit van de vormstukken”, zegt Geof-
frey Boonen.
Het bedrijf is specialist in maatwerk. Naast 
diverse series rubberen vormstukken levert 
P. Boonen & Co. ook O-ringen en trillings-
dempers, in verschillende hardheden. De 
productiesnelheid is fors toegenomen. “Wat 
vroeger 10 minuten duurde, is nu in enkele 
minuten gereed”, vertelt Geoff rey Boonen. 
“De rubberinjectiemachine biedt boven-
dien het voordeel dat steeds op dezelfde 
wijze volledig identieke producten worden 
gemaakt. De vereiste parameters zijn in het 
geheugen van de machine opgeslagen en 
kunnen snel worden ingesteld.”  

Slijtvaste slangen
Het leveringsprogramma omvat voorts slijt-
vaste slangen in natuurrubber en polyure-
thaan (PU), maar ook PU-slangen van der-
den. “Om ons aanbod te versterken maken 

we gebruik van een aantal toeleveranciers”, 
zegt Geert Van Hoof. “Het voordeel is dat 
we alle maten met alle tussenliggende dia-
meters kunnen aanbieden. Bovendien kun-
nen we klanten zo nog sneller van dienst 
zijn. Vroeger moest soms rekening worden 
gehouden met levertijden van een paar we-
ken. Maar leveringen binnen 24 uur zijn 
geen uitzondering meer.”  ■

Afb. 2 De afwerking van naden van verbindingsstukken op een schalmmachine (foto Matthias 

Vanheerentals) 

Afb. 3 Een rubberinjectiemachine voor de fabricage van vormstukken (foto P. Boonen & Co.)
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