


Slimme en 
functionele 
maatwerk-
oplossingen

Al sinds 1998 staat TFT (Tools For 
Technology) voor slimme en functionele 
maatwerkoplossingen op het gebied van 
de optimalisatie en automatisering van 
productieprocessen. Eigenaren Huub 
Gerardts en Jos van de Ven zetten 
samen met een team van vakspecialisten 
hun kennis en expertise in om klanten te 
helpen met innovatieve oplossingen. 
Samenwerken met TFT kenmerkt zich 
door een transparante werkwijze waarbij 
de klant actief in het gehele proces wordt 
betrokken. Het uitgebreide diensten-
pakket van TFT omvat engineering, 

fabricage, montage, software en service 
en onderhoud. De productlijn is heel 
veelzijdig en varieert van las-, meet-, 
bewerkings- en montagemallen tot vol-
automatische machines. Ook robotica 
en cobotoplossingen zijn een belangrijk 
onderdeel van het dienstenpakket.

TFT werkt voor uiteenlopende klanten 
in onder andere de automotive, 
consumentenmarkt en luchtvaartin-
dustrie. Betrouwbaarheid, eerlijkheid en 
transparantie kenmerken onze aanpak. 

Onze dienstverlening 
gaat een stap verder



Technisch 
vraagstuk

Strategie
gesprek

Concept Offerte

TFT biedt een luisterend oor. Wij 
vinden het belangrijk dat de klant 

vanaf het begin van het idee 
betrokken is bij het proces. Doel 

hierbij is om in één keer alle 
functionaliteiten goed te 

ontwerpen. Wij geloven dat je 
alleen samen tot een stabiele en 
functionele automatisering kan 
komen. Daarom investeren we 
graag tijd en energie in een 
constructieve samenwerking 

met onze klanten.

Wij gaan in gesprek om alle 
eisen en wensen samen in kaart 

te brengen. TFT is een no-
nonsense bedrijf waar hard 
werken zorgt voor de beste 

resultaten. Bij ons staan jouw 
eisen en wensen centraal. 

Een project start meestal met 
een vraag vanuit de klant. Deze 
heeft een proces voor ogen dat 
(deels) geautomatiseerd moet 

worden.

Wanneer de wensen van de klant 
volledig helder zijn gaan wij aan 
de slag! Samen met jouw kennis 

van het product en onze expertise 
gaan wij opzoek naar de beste 

oplossing. Uiteindelijk komt het 
vaak neer op een juiste 

combinatie van kostenreductie, 
productietijd, ergonomie en 

continue kwaliteit. Bij TFT blijft 
de klant altijd degene die bepaalt 
waar de nadruk op moet liggen.

Ben jij tevreden met het 
concept? Dan werken we 

een offerte uit. 

In de offerte staan alle relevante 
afspraken, zodat er tijdens het 

project nooit verwarring ontstaat. 

TFT is in de offerte altijd eerlijk 
en transparant: what you see is 

what you get!

Werkwijze TFT

Engineering Fabricage Montage en 
testen

Onze engineers gaan aan de 
slag. We nemen jou mee in 
ons proces en houden jou 

voortdurend op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen van 

het ontwerp. Dit doen we om te 
zorgen dat het ontwerp perfect 
aansluit op de verwachtingen. 
Wij denken proactief mee en 
zoeken in samenspraak altijd 

naar de beste oplossing.

Zodra de gekozen oplossing is 
ontworpen en getekend door 
onze engineers en bovendien 
akkoord is bevonden door de 

klant, start de productie. 

TFT regelt de fabricage geheel
 in eigen huis waarbij het 

produceren, monteren en testen 
allemaal in onze eigen 
werkplaats plaatsvindt.

Zodra de productie is afgerond, 
volgt een belangrijke fase in het 

productieproces. 

Het eindproduct wordt in dit 
stadium door ons gemonteerd 
en uitgebreid getest. Kloppen 
alle afgesproken waarden en 
voldoet het product aan de 
gestelde eisen, dan pas zijn 

wij tevreden! 

Onze ervaring met de integratie van cobots in een productieproces zorgt ervoor dat 

we je op dit gebied uitstekend kunnen ondersteunen. Cobots zijn speciaal ontworpen 

om samen met mensen kleine processen uit te voeren. Denk hierbij aan een functionele 

rol aan assemblagelijnen, zoals tilwerkzaamheden en belading van machines of zwaar 

en eentonig werk zoals slijp- en schuurwerkzaamheden. 

Doordat cobots een relatief kleine investering vergen, is het ook voor kleinere 

productiebedrijven een geschikte en haalbare oplossing met een snelle return on 

investment. Bovendien zijn aanpassingen aan de software van de cobot eenvoudig zelf 

te programmeren, waardoor je makkelijk en snel kunt inspelen op wijzigingen in jouw 

productieproces.

Cobots voor 
ieder bedrijf
Cobot staat voor ‘collaboratieve robot’. Het houdt in dat een cobot 
naast en met mensen kan werken zonder dat hier een 
veiligheidshekwerk voor nodig is. Het is een flexibel inzetbare 
oplossing die bovendien een relatief lage investering vergt. 

Implementatie en 
oplevering 

TFT blijft ook na de inbedrijf-
stelling voor je klaar staan. 

Niet alleen voorzien wij onze 
klanten van relevante informatie 
maar bieden we ook technische 
ondersteuning, maken we een 
onderhoudsplan en geven we 

instructies en advies omtrent het 
gebruik. Zo haal je maximaal 
rendement uit jouw product. 

Mocht er een probleem zijn, dan 
kan je een beroep doen op onze 

servicedienst.



TFT voor jouw bedrijf 
TFT biedt een uiteenlopend pakket van diensten voor het oplossen van technische 
vraagstukken. Als specialist op het gebied van machines, mallen en tools en robot- 
en cobotoplossingen automatiseren wij allerhande processen met als doel 
kostenreductie, verkorting van de productietijd, ergonomie en continue kwaliteit. 

Om het proces zo goed mogelijk te laten 
verlopen, krijg je bij TFT een vast aanspreek-
punt die jouw project van A tot Z begeleidt. 
Van het eerste gesprek tot aan de levering 
is dit aanspreekpunt actief bij jouw project 

betrokken waardoor de lijnen kort blijven en 
we optimaal contact houden. 

Projectbegeleiding 

Elektrische engineering is het deelgebied dat 
zich o.a. bezighoudt met het ontwerpen en 

installeren van elektrotechnische installaties. 
Onze engineers hebben veel kennis en 

ervaring van elektronica die wordt toegepast 
bij besturing, robottechnologie of 

dataopslag.

Elektrische engineering

Mechanische engineering is een van de 
breedste en meest gevarieerde disciplines 
binnen TFT. Onze engineers bedenken en 

ontwerpen een automatisering waarbij alles 
perfect op elkaar aansluit. De engineers 

vertalen de behoefte van jou als klant naar 
een concreet ontwerp waarbij ze tevens 

fungeren als technische vraagbaak.

Mechanische engineering

Software engineering omvat het ontwerpen 
en implementeren van o.a. applicaties en 

programma’s. Wij maken een automatisering 
waarbij alles aan elkaar gekoppeld wordt en 

perfect op elkaar aansluit. Het betreft 
cobot- en robotprogrammeren en 

programmeren van automatiseringen. 

Software engineering

Doordat we het gehele proces van fabricage 
in eigen beheer uitvoeren, kunnen wij de 

kwaliteit constant blijven bewaken. Is er op 
bepaald gebied toch kennis en ervaring van 

derden noodzakelijk, dan schakelen wij die in. 
Wij werken met een team van vaste partijen 

die op het gebied van kwaliteit dezelfde 
hoge maatstaven hanteren.

Fabricage 

Montage en testen is een belangrijk 
onderdeel bij de realisatie van onze 

maatwerkoplossingen. TFT beschikt over 
een team van vakspecialisten. Onze 

mechanisch, elektrisch en software engineers 
doen er alles aan om de wensen, behoeften 

en eisen om te zetten naar een uniek 
maatwerkproduct. 

Montage 

Daarbij staan jouw wensen, eisen en doelen altijd centraal. Ons team van ervaren vakspecialis-

ten denkt proactief mee, zodat we een oplossing kunnen leveren die precies aan al jouw ver-

wachtingen voldoet. Dat is nu wat wij al ruim 20 jaar verstaan onder maatwerk. Welkom bij TFT.

We testen alle facetten afzonderlijk van 
elkaar om zo de kwaliteit, capaciteit, snelheid 

en reproduceerbaarheid te waarborgen. 

De machines van TFT zijn overigens altijd 
100% CE-gekeurd en veilig. Na akkoord, zal 

na deze stap het product bedrijfsklaar worden 
geleverd aan de klant.

Testen en leveren 

Competenties

Branches
TFT werkt voor diverse bedrijven. Zo zijn wij goed 
vertegenwoordig in de volgende branches:

•  Lasindustrie

•  Metaalgieterijen

•  Maakindustrie

•  Automotive

•  Consumentengoederen 

•  Speciaal bouw

•  Elektrotechniek 

•  Productieautomatisering 

•  Luchtvaartindustrie

Producten
TFT produceert machines, mallen en robotica voor
verspanen, lassen, assembleren, monteren en lektesten

• Machines

• Robotoplossingen

• Cobotoplossingen

• Mallen en Tools

• Onderdelen en Spare parts

TFT begeleidt van ontwerp 
tot eindproduct

TFT kan je helpen met een volledig op maat gemaakte innovatieve 

oplossing waarmee de doelstellingen van jouw bedrijf daadwerkelijk 

worden bereikt. Dankzij onze jarenlange expertise weten wij feilloos 

de vertaalslag te maken van jouw vraagstuk naar een concreet 

eindproduct. 

Ons team van ervaren specialisten fungeert daarbij als technische 

vraagbaak en zoekt naar de beste oplossing voor jouw specifieke 

situatie. Tijdens het proces ervaar je onze nuchtere no-nonsense 

mentaliteit. Op een informele, persoonlijke en transparante manier 

werken we in samenspraak met jou aan een optimaal eindresultaat.
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High Resolution FTS in all 6-axis High Resolution FTS in all 6-axis
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Optional in all 6th-axis (S-model)
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TFT Product

applicatie 
CoBench

Bedien de cobot met de teach pendant. 
Programmeer, geef een opdracht of leer 
de cobot taken uit te voeren op een 
hoogwaardig besturingsplatform voor een 
complete en betrouwbare cobotbesturing.

1. Teach Pendant

1.

2.

3.

4.

5.

Innovatief snel wisselsysteem om 
verschillende tools eenvoudig binnen 
dezelfde cyclus te wisselen.

Superieure snelheid gecombineerd 
met een hoge mate aan veiligheid, 
betrouwbaarheid en flexibiliteit.

3. Doosan cobot

Zonder belemmeringen bewerkingen 
uitvoeren voor de grootste nauwkeurigheid 
in het productieproces.

4. Maatwerk mallen

Effectieve stofafzuiging (o.a. metaal, 
kunststof, steen, hout, lijmdamp) voor een 
schonere omgevingslucht.

5. Airbench afzuigtafel

2. TFTool changer

Lasmallen maken

Een nauwkeurig geconstrueerde en kwalitatief hoogwaardige 

lasmal mag in geen enkel productieproces ontbreken waar lassen 

noodzakelijk is. Nauwkeurige lasmallen bepalen zelfs het eind-

resultaat, doordat hiermee een product voor het lassen goed kan 

worden gepositioneerd. Zo garandeert het zorgvuldig uitgekiende 

ontwerp er bovendien voor dat de lasrobot of- cobot foutloos 

het laswerk kan verrichten. TFT verzorgt de productie van jouw 

maatwerk-lasmallen van ontwerp tot turnkey-oplevering.

Maken van opspanmallen

Met een door ons ontworpen opspanmal haal jij de gewenste 

nauwkeurigheid bij een perfecte en verantwoorde bewerking 

van de producten. Opspanmallen worden door TFT ontworpen 

om producten efficiënt en zonder belemmeringen te kunnen 

bewerken. Hierbij zijn een hoogstaande kwaliteit en 

nauwkeurigheid voor ons absolute randvoorwaarden.

Lektestmallen

Een lektestmal van TFT heeft een controlefunctie en checkt 

of jouw producten voldoen aan de eisen van zero defects. TFT

ontwerpt, ontwikkelt en maakt maatwerkoplossingen in de 

vorm van unieke lektestmallen. Zo kan de kwaliteit van jouw 

producten gewaarborgd blijven. Onze lektestmallen zijn 

voorzien van de juiste afdichting, waardoor een optimale 

werking is gegarandeerd en je snel en efficiënt de lekdichtheid 

kunt meten. De lektester kan door TFT snel worden gefabriceerd 

en is inzetbaar voor verschillende producttypes.

Lasmallen, 
opspanmallen en 
lektestmallen

Je wilt de grootste nauwkeurigheid in 
jouw productieproces bereiken. 
Dankzij onze unieke expertise op het 
gebied van mallen en tools maken 
wij van elk project een succes: van 
eenvoudig tot gecompliceerd. Van de 
ontwikkeling, een gedegen analyse 
vooraf en de engineering tot en met 
de daadwerkelijke constructie: wij 
begeleiden het project van A tot Z 
met oog voor detail in elke fase.
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