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Uw technisch partner voor elektronica componenten en systemen
Acal BFi helpt (high tech) bedrijven en (semi) overheden
met advies, ontwerp en levering van de best passende elektronica
componenten en systemen.
Dit doen wij samen met zo’n twintig producerende sister
companies zoals Myrra, Noratel en Variohm en zo’n honderd
toonaangevende partners zoals Sierra Wireless, Keysight, FLIR en
Advanced Energy.
Met zo’n 600 medewerkers verspreid over productielocaties en
kantoren in 11 Europese landen helpen wij engineers naar
tevredenheid die werkzaam zijn in de (maak)industrie, high tech,
elektronica ontwikkeling en (semi) overheden zoals universiteiten
en onderzoekslabs. Onze Belgische klanten worden geholpen
door onze Belgische collega's vanuit onze vestiging in Zaventem.

Bedrijven en overheden kunnen dankzij ons hun meest
innovatieve oplossing snel en tegen de beste kostprijs aan hun
eindklant leveren. Dit komt doordat wij hun de beste elektronica
component of systeem leveren. Wij zijn een stabiele partner voor
grote maar ook voor kleine bedrijven en overheden; ook dankzij
onze ISO 9001:2015 certificering.
Meer dan 50 jaar technisch partner
Sinds 1968 zijn wij actief in Nederland onder de namen: Auriema,
Acal Nederland (1986), Acal Technology (2007) en vanaf 2009 als
Acal BFi door het samengaan van Acal Technology en BFi Optilas.
Ons moederbedrijf DiscoverIE is beursgenoteerd aan de London
Stock Exchange.

Specialismen
Elektronica is een veel omvattend begrip. Onze specialismen
liggen in de gebieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Test en meet apparatuur
IoT en wireless
RF en frequency control
Sensoren
Cables en connectoren
Power
Magnetics
Imaging
Photonics
Embedded computing
Semiconductors

Wij komen het beste uit de verf bij (ingewikkelde) maatwerk
aanvragen of indien u grote aantallen van een component nodig
hebt.
Veel tevreden klanten
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Vandaag de dag zijn we trots op de samenwerking met onze
producerende sister-companies en de partnerships met
wereldbekende manufacturers. Hiermee kunnen wij alle engineers
helpen die met elektronica te maken hebben. Onze eigen
distributiecentra zijn gevestigd in Duitsland en Verenigd
Koninkrijk.
Wij maken graag kennis met u om te helpen met advies, ontwerp
en levering van het beste passende maatwerk of
standaardoplossing, module, component, systeem of instrument.

www.acalbfi.nl

Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2022

