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ERBA ontzorgt 
machinebouw geruisloos

Machinebouwers besteden hun plaat- 
en buiswerk aan ERBA Groep uit als 
waren het collega’s. De naadloze inte-
gratie van ERBA’s metaalwerk in hun 
productieproces zorgt voor een geruis-
loze maar opvallende optimalisatie van 
de bedrijfsvoering. 

De kracht van ERBA Groep is dat het be-
drijf als nauw betrokken partner fl exibel 
inspeelt op de specifi eke behoeften van ma-
chinebouwers. “Zij ervaren de uitbesteding 
bij ons niet als een verlengstuk, maar als 
integraal onderdeel van hun eigen produc-
tieproces”, aldus directeur Erwin van Soest. 
“Op die manier leveren we onopvallend een 
wezenlijke bijdrage aan de winstgevend-
heid van onze klanten. Dát is wat wij noe-
men: ongemerkt ERBA.”

Plaat- en buisbewerking
Het familiebedrijf met vestigingen in Veen-
endaal en Rotterdam is een gevestigde spe-
cialist in plaat- en buisbewerking. Een uit-
gebreid en ultramodern machinepark met 
onder meer CNC plaatlasers, 3D buislasers, 
walsen, zetbanken en lasapparaten staat 
borg voor topkwaliteit producten, met com-
petitieve prijzen en gegarandeerde levertij-
den. Klanten hoeven slechts een tekening 
van een onderdeel of samenstelling aan te 
leveren. ERBA maakt de uitslag ervan en le-
vert het materiaal, gelabeld of gegraveerd. 
Of het nu gaat om enkelstuks of om grote 
series.

Assemblagesets
“Een belangrijke meerwaarde van ERBA is 
dat we de onderdelen en samenstellingen 
van één bestelling kunnen bezorgen als as-
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semblagesets, die zijn toegesneden op het 
productieproces bij de klant. Dat houdt in 
dat we de materialen gescheiden op pallets 
aanleveren. De pallets gaan vervolgens bij 
de klant naar de verschillende afdelingen; 
bijvoorbeeld om te worden geassembleerd, 
gelast, geboord, nabewerkt of gespoten. 
Deze werkwijze draagt bij aan een effi  ciënt 
en overzichtelijk productieproces.”

Diversiteit
ERBA Groep produceert, behalve alle denk-
bare onderdelen, ook frames, afschermin-
gen, troggen, verloopstukken en zelfs com-
plete klepkasten. Daarbij kan een grote 
diversiteit aan materialen worden ingezet, 
variërend van staal en roestvaststaal tot 
messing, koper en aluminium, zowel plaat- 
als buiswerk.
“We zien een toenemende belangstelling 

Afb. 1 Met 3D buislaseren kan ERBA Groep slimme verbindingen maken en daarmee constructies vereenvoudigen
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Sociaal metaal bewerken
De ERBA Groep brengt graag mensen sa-
men. Alleen ga je sneller, maar samen 
kom je verder. Daarom bestaat BVS Soci-
aal Metaal; een zelfstandig opererend on-
derdeel van de ERBA Groep. BVS Sociaal 
Metaal brengt mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in een reguliere werk-
omgeving. De medewerkers hebben soms 
een taalachterstand of een verstandelijke 
beperking, of zijn herintreders. Zij ontvan-
gen job coaching en een intensieve bege-
leiding en tellen weer volledig mee. BVS 
Sociaal Metaal is dan ook zeer sterk in 
seriematig werk. Waarbij uiteraard aan de 
geldende kwaliteitseisen geheel wordt vol-
daan.

Investeren in innovatie
ERBA Groep heeft twee jaar geleden geïn-
vesteerd in twee energiezuinige 3D buis-
lasers. De integratie van de software van 
deze machines in het ERP-systeem lever-
de ook een stroomlijning op van het logis-
tieke proces. De benodigde pro� elen en 
buizen worden automatisch en op het juis-
te moment bij de aangewezen buislaser 
gebracht. Alle producten die uit de machi-
ne komen, worden gelabeld of gegraveerd. 
Dankzij het ERP-systeem is de downtime 
van de buislasers aanzienlijk geredu-
ceerd. Dat maakt het mogelijk om meer 
te produceren in minder tijd, wat leidt tot 
belangrijke kostenbesparingen. Deze ef� -
ciencyslag heeft ook gevolgen gehad voor 
de lasafdeling. Die is uitgebreid met ma-
nuele lasstations en robotlassers. De pro-
ducten worden perfect afgewerkt. Zo zijn 
roestvaststalen werkstukken voorzien van 
gladde, afgeronde randen, wat met name 
van belang is in de voedingsmiddelenindu-
strie.
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voor buiswerk”, zegt Erwin van Soest. 
“Dankzij slimme verbindingen kunnen we 
constructies vereenvoudigen en daardoor 
de foutmarges verkleinen en het productie-
proces bij de klant versnellen.”

Ontzorgen
“Onze missie is en blijft het ontzorgen van 
de productieprocessen bij machinebou-
wers. Dat gaat van het uitvoeren van la-
sersnijwerk tot de assemblage van produc-
ten. Soms worden we ook ingeschakeld om 
piekvragen op te vangen. We houden in 
ons magazijn een groot aantal materialen 
op voorraad zodat we snel op vragen kun-
nen inspelen. In andere gevallen leveren we 
halff abrikaten die klanten zelf op voorraad 
leggen.”

Milieubewust
ERBA Groep beschikt over een indrukwek-
kend groot, volautomatisch magazijn voor 
platen (3.000 x 1.500 mm). Afhankelijk 
van de order worden hieruit softwarematig 
nieuwe platen of reeds aangebroken pla-
ten geselecteerd en naar de lasersnijders 
gevoerd. Uit dit materiaal kunnen nog veel 
met name kleinere onderdelen worden ge-
sneden. De verspilling van materiaal wordt 
zo tot een minimum beperkt, wat de effi  ci-
ency van de hele operatie ten goede komt.
“Ook in andere opzichten werken wij mi-
lieubewust’, aldus Erwin van Soest. “Het 

restafval wordt volledig gerecycleerd. We 
wekken zelf energie op met de 800 zonne-
panelen op ons dak. Voorts hebben we ge-
ïnvesteerd in energiezuinige plaat- en buis-
lasers. Ook dát is ongemerkt ERBA.”

Vertrouwen
ERBA Groep streeft naar duurzame relaties. 
“Daarom hechten we aan persoonlijk con-
tact met de klant”, stelt Erwin van Soest. 
“Op basis van wederzijds vertrouwen kun-
nen we veel meer leveren dan alleen wat 
op een tekening staat. Met ons als partner 
heeft de klant naar zijn metaalwerk in het 
geheel geen omkijken meer.” ■

Afb. 3 Softwarematige weergave van het 

volautomatische magazijn

Afb. 2 ERBA Groep snijdt plaatwerk zowel seriematig als enkelstuks
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