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System supplier in hightech industrie
NTS ontwikkelt, maakt, assembleert en test complexe (opto)
mecha-tronische systemen en mechanische modules voor grote
hightech machinebouwers (OEMs). We versnellen de toekomst
door bij te dragen aan de technologie van de toekomst. En richten
ons op bedrijven in markten met een hoge productvariëteit, lage
volumes en hoge complexiteit – bijvoorbeeld semiconductor, life
sciences en analytical - waar precisie en wendbaarheid van het
allergrootste belang is. NTS blinkt daarin uit en ondersteunt de
klant met raad en daad in het realiseren van zijn doelstellingen
over de gehele life-cycle van diens machine.
Gedurende de afgelopen jaren heeft NTS veel kennis en knowhow
opgebouwd van systemen en modules voor de handling, transfer
en positionering in machines. Die kennis passen we toe op de
unieke producten van onze opdrachtgevers. Zo kunnen onze
klanten zich optimaal concentreren op hun kernprocessen en
samen met ons in een kortere doorlooptijd hun machines leveren
tegen lagere kosten.
Bij NTS vormt flexibiliteit, ambitie en vakmanschap de basis voor
efficiënte samenwerking; het oplossings- en servicegericht
ontzorgen van de klant. Bovendien zitten we wereldwijd bij onze
klanten om de hoek. Zo houden we de lijnen kort en schakelen we
snel.

Competenties

Assemblage & Productie
• Inhouse productie en assemblage (onder cleanroom
omstandigheden)
• Supply chain management, logistiek en wijzigingsbeheer
• Frames en covers van plaatstaal
• Draai- en freesproducten, ook op basis van graniet
• Natlakken en poedercoaten
• Dip- en vacuümbrazen
• Assemblage & testen van complexe mechatronische modules
op meerdere internationale locaties
• Cost Value Engineering
• Ultra precisie verspanen.

Ontwikkeling & Engineering
• R&D-expertise precisiemechatronica
• Gespecialiseerde platforms voor nauwkeurige positionering
en verwerking
• Optica en lasertechnologie
• Applicatie kennis binnen markten; Semicon, Analytical &
Health.
Lifecycle management
• Gericht op de volledige lifecylce van de module: ontwerp,
engineering, protobouw, industrialisatie, valueengineering en -indien nuttig- transfer naar o.a. Tsjechië,
China of Singapore.
• Lean denken en werken binnen de organisatie en de supply
chain.
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