U ‘ont-zorgen’
Dat is onze ultieme doelstelling.

Beste partner,
Wij bieden u totaaloplossingen op basis van uw wensen en behoeften.
Machines van topkwaliteit, aangevuld met de beste software, zodat ze topprestaties
afleveren op uw maat. We leiden uw operators op in ons Innovation Center,
zodat ze eenvoudig met onze oplossingen aan de slag kunnen.
“We optimize your woodflow”.
Ons gedreven team garandeert een uitstekende service. We ondersteunen u vanaf
het begin, maar ook na de verkoop. Daar hoort een efficiënte customer care bij waar
onze technici, softwarespecialisten en helpdeskmedewerkers elke dag voor zorgen.
Met Optimat Group kiest u een sterke partner, die voortdurend met geïntegreerde
oplossingen voor de dag komt en u voorbereidt op de toekomst.
Alexis Dirix, CEO
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Voorwoord
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Cruciaal bij een investering is de juiste analyse maken.
Dat is geen eenvoudig proces. Om u de best passende
machine te kunnen aanbieden, is naar u luisteren van
het grootste belang.
Op die manier uw wensen correct analyseren is
essentieel. In dat proces begeleidt ons professioneel
team u graag. Die begeleiding bestaat uit drie
opeenvolgende stappen: het verleden analyseren, de
huidige situatie doornemen en de toekomst inschatten.
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Van analyse naar uw totaaloplossing.

Hoe we dat concreet doen? Door sterk in te zetten
op een persoonlijke aanpak. Gesprekken op locatie
en gerichte demo’s in ons Innovation Center zijn een
belangrijke stap om dichter bij uw wensen te komen.
Samen komen we tot de juiste investering op maat,
voor uw toekomst en perfect aangepast aan een
constant evoluerende sector. Met Optimat Group kiest
u voor een partner die uw output garandeert.
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Optimat Group is pas geslaagd in haar opdracht,
wanneer u zich kan concentreren op de elementaire
zaken die uw bedrijf vooruit helpen. Productiestilstand
door onopgeleide bedieners of niet onderhouden
machineparken zijn erg schadelijk voor uw bedrijf.
Wij doen er alles aan om deze ongemakken te
voorkomen. Dit doen we op twee manieren.
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Uw core-business, onze zorg.

Ten eerste leiden onze docenten dagelijks bedieners
op, zowel in ons Academy Center, alsook bij u in
het bedrijf. Daarnaast voorzien we ook in preventief
onderhoud. Op die manier vermindert u slijtage,
stilstanden en optimaliseert u uw output.
Terwijl meer dan 30 servicemonteurs dagelijks
onderweg zijn, zorgt een uitgebreide, professionele
helpdesk voor de analyse, assistentie en oplossingen,
zodat stilstand tot een minimum wordt beperkt.
Wij zorgen er voor dat u zich volledig kunt focussen
op uw groei en ontwikkeling.
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Henri Ford, een echte visionair, zei het al: ‘Als je niet
investeert in de noodzakelijke automatisering, zul je
uiteindelijk meer betalen en de mogelijkheden niet
hebben’. De snel evoluerende sector een stap voor
zijn, is van cruciaal belang om als bedrijf succesvol
te blijven. Daarom is automatisering zo belangrijk,
vooral omdat mankracht, het beginsel voor elk bedrijf,
vrij schaars is. Wat automatisering kan overnemen,
geeft ruimte aan de werknemer om het meer
gespecialiseerd werk uit te voeren. Zo haalt u als
werkgever het maximale uit uw bedrijf.
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Automatisering als hefboom.

Optimat Group is steeds pionier geweest in
automatisatieprocessen en robotisering. Wij blijven
er ook dagelijks naar streven om dat te blijven.
Als pionier hebben we een jarenlange ervaring
met Industry 4.0 in de industriële sector.
Die ervaring wordt nu gedeeld en toegepast
in kleine en middelgrote ondernemingen.
Innovatie door automatisering zit in ons DNA.
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Het is al langer bekend dat software essentieel is
om productieprocessen te stroomlijnen.
De toenemende mate van automatisering houdt
immers ook in dat de software die er voor nodig is
helemaal aangepast moet zijn. Met andere woorden,
een goede software optimaliseert het volledige
productieproces. Geen dubbel werk meer en
minder kans op fouten, dat klinkt iedereen als
muziek in de oren.

Bij Optimat Group beseffen we als geen ander het
grote belang van de juiste software. Sterker nog,
we hebben ons eigen softwarehuis. Dankzij onze
expertise kunnen we softwarepakketten aanbieden
zowel voor startende en middelgrote bedrijven, maar
evenals voor de grotere industrie. CAD/CAM-pakketten,
zaag- en nestingoptimalisaties en process support. Het
is slechts een greep uit wat we u kunnen aanbieden.
Met Optimat Group kiest u voor een partner die u
helpt om een sterk evoluerende sector een stap voor
te blijven. Wij zijn uw partner voor de toekomst.
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Optimaliseer uw productieproces.
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Elk topproduct start met een goede basis. Uiteraard is
de kwaliteit van de machine cruciaal in het volledige
productieproces. Daarom leveren wij alleen machines
af van topkwaliteit. Wij luisteren eerst naar uw verhaal
en zorgen er voor dat onze producten daarin voorzien.
Pas dan levert u perfect werk af.
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De hoogste kwaliteit voor een constante output.

Optimat Group wil daarom alleen hoogwaardige,
kwalitatieve producten in haar assortiment. Producten
die aansluiten bij onze visie om zo uw vaste partner te
zijn. Een vaste partner waar u van op aan kan dat ze
kwaliteit levert. Niet alleen bij het advies, maar ook bij
de service en het onderhoud na de levering. De vraag
die wij ons tijdens het hele proces stellen is niet wat
een machine kost, maar wat ze voor u opbrengt.
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Met Optimat Group kiest u voor een vaste en
toegewijde partner. Om op lange termijn uw partner
te blijven, investeren we continu om onze visie dag
na dag waar te maken. Onze visie is helemaal
afgestemd op de behoeften van onze klanten.
Die behoeften analyseren, begrijpen en beantwoorden,
daar zorgt ons toegewijd team voor.
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Eén team om u optimaal te ‘ont-zorgen’.

Het team van Optimat Group bestaat vandaag
uit meer dan 75 mensen. Allemaal kijken we in
dezelfde richting en streven we dezelfde waarden
na: respect, vertrouwen en zorg voor elkaar.
We zijn pas tevreden wanneer onze partners tevreden
zijn. Alleen op die manier voldoen we aan onze
standaard als pionier. We willen uw partner zijn!
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Een goede partner zijn, betekent voor ons veel meer
dan u alleen maar bij te staan met advies.
Dan pas begint ons verhaal. Als partner wilt u
maximaal rendement uit uw investering halen.
Wat een machine voor u opbrengt is de voornaamste
vraag. Om u een maximale return on investment
te garanderen, zetten we volop in op een uitstekende
service.
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Een onovertroffen service.

Aan elke partner stellen we een op maat gemaakt
servicecontract voor. Aangepast aan uw behoefte.
Daarnaast zorgen we ook dat de uiteindelijke
machinebedieners een degelijke opleiding krijgen
over de werking en zetten we maximaal in op
onderhoud. Onze vele helpdeskmedewerkers
en technici staan hiervoor garant.
Met Optimat Group heeft u een partner die uw wensen
vooropstelt en u voorbereidt op de toekomst.
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EDGETEQ S-240

EDGETEQ S-380

EDGETEQ S-500 PROFILINE LASERTEC

EDGETEQ S-810 POWERLINE

Een kwalitatieve partner met een rijke geschiedenis.
Het Duitse topkwaliteitsmerk Homag maakte 60 jaar geleden de eerste kantenaanlijmmachine met smeltlijm,
het begin van een uitgebreid gamma aan houtbewerkingsmachines. 60 jaar later is het Duitse bedrijf
een wereldwijde speler die zich ontpopt heeft tot een technologische leider in zijn branche.
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Dat alles is te danken aan een niet-aflatende wens naar innovatie. Optimat Group is rotsvast overtuigd
van de kwalitatieve oplossingen die Homag biedt. Hun kwalitatieve machines zijn dan ook de solide basis
waarop wij geïntegreerde oplossingen aan onze klanten aanbieden.

Onze kantenaanlijmmachines bieden u de juiste oplossing voor het kanten
en bewerken van uw panelen. Van degelijke instapmodellen met een
aanvoersnelheid van 8m/min. tot de powerLine-uitvoeringen die u het hoogst
mogelijke rendement bezorgen. De EDGETEQ-machines vertegenwoordigen
een flexibel machineconcept. Ze maken zowel de verwerking van gevormde
delen als de verwerking van rechte delen mogelijk.

HOMAG Group

Kantentechniek

TENONTEQ D-600 PROFILINE
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SAWTEQ B-130

SAWTEQ B-300

SAWTEQ B-400

SAWTEQ B-500

DRILLTEQ V-500

CENTATEQ S-900
CENTATEQ P-110
SAWTEQ B-600
CENTATEQ N-600
SAWTEQ B-300 FLEXTEC
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Of het nu gaat om solozagen, hoekopstellingen of grootschalige systemen,
basisuitvoeringen of speciale extra’s. Onze opdeelzagen helpen u om
uw taken met meer flexibiliteit, snelheid en efficiëntie te verwerken.
Optimat Group biedt zowel meubelmakers als industriële klanten
nauwkeurige zaagmachines voor elk type plaatmateriaal op houtbasis
of kunststof.

HOMAG CNC-machines bieden geavanceerde houtbewerkingstechnologieën
ontwikkelt door de wereldmarktleider. Onze machines zijn inzetbaar
door alle fabrikanten. Deze machines bieden superieure technologie
en apparatuur om zeer efficiënt meubels, binnenhuisinrichting,
bouwelementen en freeswerk te produceren en om panelen, kunststoffen
en massief hout te verwerken.

Platenopdeeltechniek

CNC-techniek

CENTATEQ N-800
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SPRAYTEQ S-100

MOULDTEQ M-300

AUTOMATISCHE ROBOTCEL

TRANSBOT

LOOPTEQ O-600

LAMTEQ F-200

SANDTEQ W-300
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Het gamma voor oppervlaktechniek omvat drie soorten machines:
schuurmachines, lakmachines en lamineermachines. Onze breedband
schuurmachines zijn uitgerust met diverse schuuraggregaten met
verschillende schuurrollen en -banden. De borstelunits kunnen
worden geconfigureerd om gestructureerde oppervlakken te behandelen.
Onze lakmachines bieden oplossingen voor kleine en
middelgrote bedrijven om oppervlakken te verfijnen met coatings
op water- of oplosmiddelbasis. Als laatste bieden de lamineermachines
de ideale oplossing voor elke professional om oppervlaktes af te werken.

Of het nu gaat om de handeling in combinatie met zagen, lamineren,
kantenaanlijmen, boren, frezen, assembleren, verpakken of sorteren,
robots zijn allrounders in stuk- of serieproductie. Innovatieve toevoeren
stapelsystemen of pick-and-place-toepassingen zorgen voor
hoge prestaties met een maximale herhalingsnauwkeurigheid en
buitengewone precisie.

Oppervlaktechniek

Automatiseringstechniek

STORETEQ_S-200
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PRODUCTIELIJN VOOR MUREN

CENTATEQ S-800-900

BUILDTEQ A-530
BEU-80
CABTEQ S-250

Van zagen tot complexe balkverwerking, deze machines zijn
gemaakt om een breed scala aan verwerkingstaken uit te voeren.
Ze zijn geschikt voor timmerwerkzaamheden, bouwelementen
in massief hout, houtskeletbouw, vakwerk en prefab woningbouw.

De Joos-kwaliteitspers HP is de “klassieker” van het bedrijf Joos.
Het is de eerste hydraulische pers die speciaal is ontwikkeld en
vervaardigd voor de vakman. De HP is continu verbeterd en
verkrijgbaar met vele opties. Hij kenmerkt zich niet alleen door
een lange levensduur en stabiliteit, maar ook door de diversiteit
in uitvoeringsmogelijkheden. Onze fineerpersen zijn verkrijgbaar
in zowel verwarmde als koude uitvoeringen.

Massief-bouwelementen

Corpus- en vlakpersen

WALLTEQ M-340
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VERWARMINGSTECHNIEK VAN DE TOEKOMST

VERWARMINGSTECHNIEK VAN DE TOEKOMST

AZR 1300

PROGLOVE

BR 200

De materiaalbrekers van Reinbold zijn geschikt om houtafval en -resten
te versnipperen, bijvoorbeeld in de timmerindustrie. Verder zijn de
brekers robuust, zeer betrouwbaar, eenvoudig in gebruik, gemakkelijk
in onderhoud, kostenefficiënt en erg veelzijdig. In de brikettenpersen
kunnen dan weer veel materialen worden geperst zoals houtsnippers
van hard- of zachthout, zaagsel en schuurstof in combinatie met
andere materialen, papier, stro, piepschuim.
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Milieu

ECO-HK

Hargassner gebruikt bij de ECO-HK de stroombesparende
EC-rookgasventilatoren. Het essentiële voordeel van deze
GreenTech EC-technologie is een duidelijk hoger rendement
tot 90%. Dit bespaart energie en stroomkosten.

HOMAG CUT RITE

HOMAG IX

SMARTWOP

Optimat Group zorgt voor geïntegreerde oplossingen. Daarom bieden we
onze klanten ook erg doeltreffende softwaretoepassingen aan.
Met de juiste software en apps optimaliseren we samen uw processen
en zorgen zo voor maximale efficiëntie. Vanaf de configuratie van
het meubilair tot aan de planning. En van de constructie tot aan de
geautomatiseerde gegevensgeneratie van de machine. Daarnaast bieden
we ook uiterst performante CAD/CAM-pakketten aan. Deze pakketten
sturen onze CNC-machines perfect aan. Bij Optimat Group kunt u terecht
voor digitale assistenten, die uw werkplaats volledig future-proof maken.

Software
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Belux
Waterven 12
8501 Heule (België)
+32 56 36 51 70
info.be@optimat-group.com
www.optimat-group.com

Nederland
Ecustraat 17
4879 NP Etten-Leur (Nederland)
+31 76 502 77 90
info.nl@optimat-group.com
www.optimat-group.com

