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INNOVATING TOGETHER
Witec Motion is specialist in het ontwikkelen van serieflowproductie en het assembleren van hightech systemen voor
diverse toepassingen.
Dankzij een uitgekiende mix van project- en procesbenadering
kunnen wij kostenefficiënt zowel enkelstuks als kleine tot
middelgrote series fijnmechanische, inductieve en
mechatronische systemen assembleren, testen en leveren.

Door innovatie en samenwerking stellen wij onze
opdrachtgevers in staat zich duurzaam te onderscheiden en
voorop te lopen in hun markt.

• Elektromagnetische spoelen
• Permanente magneten voor toepassing in lineaire motoren
• Assemblage van mechatronische modules, systemen en
apparaten
• Lean manufacturing
• ISO 9001:2015 gecertificeerd

Vanuit onze basis in de fijnmechanische techniek ontwikkelen,
produceren en verkopen wij producten en assemblages. Daarbij
tonen we ondernemerschap door onze bereidheid risicodragend
te investeren in het creëren van seriematige repeat productie en
assemblage van vernieuwende, technologisch toonaangevende
producten.
Witec stelt haar opdrachtgevers in staat dergelijke technologische
innovaties te realiseren door nauwe samenwerking met de eigen
R&D-afdeling van Witec, die gespecialiseerd is in product- en
productieontwikkeling.

Witec Development is dienstverlener in het ontwikkelen van
nieuwe producten die industrieel worden vervaardigd.
Wij verbinden ‘what to make’ en ‘how to make’ moeiteloos met
elkaar en creëren zo waarde voor u vanaf uw allereerste
productidee.
• Innovation management
• Project management
• Pilot factory

530

Witec Precision fabriceert op de micrometer nauwkeurige
onderdelen dankzij efficiënte processen en hightech equipment.
• High mix, low volume - high precision
• UCV (Ultra clean vacuum)
• Standaard maatnauwkeurigheid van het productieproces ±
0,03 mm
• Unieke procesbenadering

Witec Medical is dienstverlener in het ontwikkelen en
vervaardigen van chirurgische instrumenten en medische
apparaten en implantaten.
Wij stellen u in staat betekenisvolle innovaties te realiseren door
technologische kennis in te brengen en door vanuit
procesbenadering nieuwe, onderscheidende en waardevolle
producten mogelijk te maken.
•
•
•
•
•

Gepersonaliseerde implantaten
Risicodragende deelnemingen
UCV (Ultra clean vacuum)
Technologie als driver voor betekenisvolle innovaties
ISO 13485:2016 gecertificeerd
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