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VDS TECHNISCHE INDUSTRIE COMBINEERT SNIJ -  EN BUIG- C .Q. TREKBEWERKINGEN IN

ÉÉN GEREEDSCHAP EN KAN OOK EXTRA DELEN ZOALS NUTS OF INSERTS OF BI JVOOR-

BEELD DRAADVORMEN EXTRA TOEVOEGEN IN DIT STEMPEL. ZO BLI JVEN WE BINNEN

MINIMALE TOLERANTIES, REDUCEREN WE DE KANS OP FOUTEN, VERHOGEN WE DE SNELHEID,

GARANDEREN WE REPRODUCEERBARE HOOGWAARDIGE KWALITEIT EN HOUDEN WE DE

KOSTPRI JS ZO LAAG MOGELI JK.

VDS Technische Industrie



COMPLETE PRODUCTIE

VDS Technische Industrie legt zich toe op middelgrote en grote series van soms eenvoudige,

maar meestal complexe metaaldelen, enkelvoudig of samengesteld, waarvoor minimale toleranties

gelden. Een belangrijk deel van de orderportefeuille bestaat uit zichtdelen. Dankzij een groot

aanbod van disciplines vinden opdrachtgevers in VDS één loket voor een diversiteit aan metaal- en

mechanische bewerkingen.Verder maken we verbindingen door onder andere lassen, lijmen en

klinken. Tot de veel voorkomende activiteiten behoren ook oppervlaktebehandelingen en

montage. We exporteren het merendeel van onze producten, ook buiten Europa. Door te

blijven investeren in automatisering en robotisering zorgen we ervoor dat de omzet jaarlijks

verantwoord groeit.

OPTIMAAL GEREEDSCHAPONTWERP

Onze kracht is dat we de meest efficiënte productiemethode voor uw product bepalen en daar

een functioneel gereedschap voor ontwerpen. Dat noemen wij klantspecifiek werken. Onze

engineers maken daarbij gebruik van de meest geavanceerde hulpmiddelen. Het ontwerpen,

produceren en onderhouden van de gereedschappen gebeurt in eigen huis in samenwerking

met VDL Gereedschapmakerij. Door toepassing van geavanceerde machines dragen we al in

deze fase bij tot een lage kostprijs.Vanzelfsprekend worden alle tekeningen en data gearchiveerd.



ZORGVULDIG METEN

Hoogwaardige producten vragen om hoogwaardige en uitgebreide meetfaciliteiten.VDS beschikt

naast moderne 3D meetapparatuur over een 5-assige laserscanner, waarmee ook dubbelge-

kromde vlakken met grote precisie en snel gemeten kunnen worden. Ook zult u vele product-

specifieke mallen bij VDS aantreffen. Als u dat wenst worden meetrapporten meegeleverd.

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

In de één-loket-opstelling van VDS past dat we opdrachtgevers professionele en geïntegreerde

logistieke ondersteuning bieden op een breed terrein. Centraal staat uiteraard een tijdige levering

in de afgesproken hoeveelheid. De communicatie over forecast-, planning-, order- en verzend-

procedures verloopt bijna altijd middels EDI. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en onder-

steund. Ook over het logistieke traject overlegt u met uw vaste contactpersoon.



KWALITEITSBORGING

We hebben onze technologische ontwik-

keling mede te danken aan de automotive

industrie. De hoge eisen die zij stelt, horen

inmiddels tot onze standaard dienstverle-

ning. Dit geldt niet alleen voor kwaliteit,

kostprijsbewaking en reproduceerbaarheid,

maar ook voor alle andere processen, die

ervoor zorgen dat de klant de volle hon-

derd procent overtuiging heeft dat alles

onder controle is en voor alle mogelijke

calamiteiten een oplossing is.We hebben

dat gewaarborgd met de kwaliteits-

certificaten ISO TS 16949, ISO 9001 en

uiteraard het milieucertificaat ISO 14001.

PROFIEL

• Compleet in de meest complexe ferro- en

non-ferro producten

• Geïntegreerde bewerkingen

• Zowel mechanisch als hydraulisch stampen,

buigen en trekken

• Plaatdiktes 0,2-8 millimeter

• (Robot)lassen

• Puntlassen

• Montage

• Subassemblage

• Eigen gereedschapmakerij

• Engineering, productie en logistiek

• EDI-communicatie met voorraadsystemen

opdrachtgevers

• Internationaal leveren op afroep middels

tussenopslag

• Geavanceerde meetinrichting

• ISO TS 16949, versie 2002

• ISO 9001, versie 2000

• ISO 14001



VDL Groep
VDS Technische Industrie is onderdeel van de VDL Groep, een internationale onderneming

met circa 4.700 medewerk(st)ers, verspreid over meer dan 60 werkmaatschappijen in 14 lan-

den. De kracht van de samenwerking binnen de VDL Groep biedt opdrachtgevers en andere

relaties van VDS Technische Industrie extra zekerheid over de continuïteit. Bovendien kan

VDSTechnische Industrie door samenwerking met zusterbedrijven componenten in combinatie

leveren en kan er altijd een beroep gedaan worden op de binnen de VDL Groep verzamelde

expertise en capaciteit.

VDS Technische Industrie behoort tot de sector toeleveringsbedrijven. In de toeleverings-

branche is VDL toonaangevend op het gebied van metaalbewerking, modulebouw, kunststof-

verwerking, en oppervlaktebehandeling.

De andere sectoren omvatten bussen en eindproducten. De sector bussen bestaat uit touring-

cars, chassis, openbaarvervoerbussen en mini- en midibussen. De sector eindproducten omvat

veersystemen voor de automotive industrie, productieautomatiseringssystemen, warmte-

koel- en luchttechnische installaties, installaties voor de olie-, gas- en petrochemische

industrie, zonnebanken en dakkoffers, systemen voor de intensieve veehouderij, buissystemen,

sigaren- en verpakkingsmachines en containersystemen.
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