
Voor Elekta hebben we een tweede PPSU 
Buigmachine mogen bouwen. Met de PPSU 
Buigmachine kunnen er vijf producten per cyclus 
verwarmd en gebogen worden. Deze producten 
worden later toegepast in de medische wereld.

Nieuwsbrief

We zijn inmiddels alweer in het jaar 2023 beland. Hoog tijd om terug te blikken op 
wederom een geslaagd jaar met enerverende projecten.

2022 is voor Romédes een succesvol jaar geweest met veel gerealiseerde projecten. 
Het vrijwel gelijktijdig uitleveren van meerdere projecten heeft het mogelijk gemaakt een 

indrukwekkende open dag te organiseren. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de 
uitgeleverde projecten, een sfeerimpressie van de open dag en inzage in de plannen voor 2023.

Herhaalopdrachten 2022 
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Terugkerende klanten zijn tevreden klanten. Daarom is Romédes altijd blij wanneer bestaande 
klanten opnieuw een machine aanvragen. Dit jaar hebben we vier herhaalopdrachten mogen realiseren.

Voor Quooker zijn we het hele jaar druk bezig 
geweest om een nieuwe ketelassemblagelijn te 

realiseren.Voor deze lijn heeft Romédes drie 
machines mogen bouwen, twee Multi-Voudige 

Assembleer- en Controle machines en een Elektester.



Bewerkingsmachine

• Minimaal 8 producten per minuut.

• Opvoeren van het product d.m.v. een bandbunker.

• Toevoeren, oriënteren en separeren van het
  product d.m.v. een trilvuller met buffer- en 
 separatiestation.

• Pick-and-Placer plaatst het product in een 
 producthouder op de indexeertafel.

• Op de indexeertafel worden 4 boorbewerkingen  
 en 3 tapbewerkingen uitgevoerd.

• Na de bewerkingen wordt het product middels  
 een Pick-and-Placer uitgevoerd.

Voor Resideo heeft Romédes een bewerkingsmachine ontwikkeld en geproduceerd die speciale 
boor- en tapbewerkingen uitvoert aan een aluminium gegoten product.



Open dag

Op 28 en 29 oktober opende wij onze deuren voor een open dag.
Met een aanzienlijk aantal machines die op het punt stonden om uitgeleverd te worden, was er heel wat te 
zien. Zo stond er o.a. een Servetten Insteekmachine, de Bewerkingsmachine voor Resideo, een 8-voudige 

Assembleer- en Controle machine, een Elektester en een Rope Ejectunit.

Het was een mooie gelegenheid om onze 
zakelijke relaties een kijkje te laten nemen naar 
andere projecten die Romédes heeft gerealiseerd. 
Maar ook voor vrienden en familie was de open 
dag een uitgelezen kans om eens te kijken waar wij 
ons dagelijks mee bezighouden. 

Daarnaast waren veel buurtbewoners 
nieuwsgierig naar wat er toch altijd achter onze 
deuren gebeurt. Gewoon nieuwsgierig of met een 
echte passie voor techniek, jong of oud, eenieder 
was blij verrast en onder de indruk van Romédes 
en de projecten die er gerealiseerd worden.

Met een boven verwachting hoge opkomst en 
niets dan positieve reacties kunnen we wel stellen 
dat het een zeer geslaagde open dag was! Onze 
dank gaat uit naar de mensen die vrijwillig zijn 
komen helpen om van deze open dag een succes 
te maken. En bovenal bedankt Romédes haar 
enthousiaste werknemers zonder wie deze dagen 
niet mogelijk waren geweest.



Uitbreiding machinepark Romédes

In 2023 viert Romédes haar 25-jarige bestaan en dat kunnen we natuurlĳ k niet ongemerkt 
voorbĳ  laten gaan!

Er staan al een aantal mooie projecten op de planning. We kijken er naar uit om samen met onze 
bestaande en nieuwe relaties deze projecten te realiseren met onze kernwaarden als uitgangspunt. 
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Romédes als exposant in 2023!

Empack op 5 & 6 april 2023 in de Brabanthallen te 
‘s-Hertogenbosch.

Kunststoffen beurs op 20 & 21 september 2022 in 
de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch.

We wensen u zowel zakelijk als privé een voorspoedig en vooral gezond 2023 toe. 
We kijken uit naar het continueren van de prettige samenwerking met zowel bestaande dan wel nieuwe 
klanten.

Met hartelijke groet,

Robertino, Aleid, Angus Wessels en medewerkers

www.romedes.nl

Het jaar 2023
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