VARIODRIVE Aandrijf- en Besturingstechniek
A.van Leeuwenhoekstraat 22

T: +31 186 636 280

3261 LT OUD-BEIJERLAND
Nederland
Contact: Ing. E.L.P. Hogervorst
Aantal medewerkers: 11-50

E: sales@variodrive. nl
I: www. variodrive. nl

To Drive Motion Technology
Over Ons
VARIODRIVE levert al meer dan 25 jaar zowel componenten als
complete oplossingen voor Motion Control, Industriële
automatisering, tractie aandrijfsystemen, mobiele (batterij
gevoede) automatisering en koppelingstechniek. Een team
specialisten ontzorgt u op ieder gebied van uw motion control
toepassing. In de ontwerpfase ondersteunen onze applicatie
engineers uw ontwikkelproces met op maat gemaakte
berekeningen, selectie en voorbeelden. Tijdens de oplevering en
ingebruikname kunt u op ons rekenen met parametrering en
inregeling van de apparatuur, software realisatie en
troubleshooting. Ook gedurende de levenscyclus kunt u op ons
rekenen met service en reparatie.

Automation
Binnen de industrie wordt steeds meer gebruik gemaakt van
automatisering. De Motion PLC Systemen van Berghof bieden in
samenwerking met alle motion control producten en tractie
producten een uitstekend pakket voor alle vraagstukken binnen
de industriële automatisering. De Motion PLC Systemen bestaan
uit compacte en modulaire PLC besturingen inclusief HMI
schermen die aangesloten kunnen worden op de PLC besturing of
zelf een PLC besturing bevatten.

Onze diensten
Wij bedenken creatieve en innovatieve oplossingen om
productiemachines een hogere performance te bieden qua
output en nauwkeurigheid. Wij kunnen de volgende diensten
leveren:
• Applicatie & Systeem ontwerp
• Productie & Assemblage
• Software ontwikkeling
• Ondersteuning & Inbedrijfname
• Voorraad beheer & Logistiek

Onze merken
Wij leveren inmiddels al 25 jaar de producten van Parker Hannifin.
Wij zijn daarvoor een exclusief Approved Technology Centre (ATC).
Dat betekent dat ook de zo benodigde technische kennis geleverd
kan worden voor de juiste selectie en zowel goede als adequate
ondersteuning aan de klant. Naast Parker werken wij ook mede
samen met BUSCH, R+W, ACS, Airex, en TQ.

Kennis
VARIODRIVE heeft de afgelopen jaren veel tijd geïnvesteerd in de
opbouw van gedetailleerde mechatronische kennis. Dit heeft
geresulteerd in de unieke mogelijkheid om precieze simulaties te
maken van het gehele machinemodel m.b.v. diverse professionele
computerprogramma's. De voordelen hiervan zijn dat er een
direct resultaat ontstaat van hetgeen van de machine verwacht
kan worden. Dit draagt bij aan een verdere verkorting van het
ontwerptraject en een snellere time-to-market van de machine.
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