


OVER ONS

• Sanders Macbinebouw is anno 1966 opgericht door de heer J.A.C. Sanders

• Sinds 2017 is de heer S. van de Nieuwenhof Directeur/ eigenaar

• Bij SMB werken we met een enthusiast team van 33fte 

• De jaaromzet in 2020 bedroeg € 6.6 miljoen

Stefan van den Nieuwenhof
Jan Sanders



Sanders Machinebouw bedenkt en bouwt unieke machines. Variërend van stand alone equipment tot complete 

systeemintegratie (al dan niet voorzien van robotica), maar altijd exact volgens uw wensen en eisen. Van MKB tot 

multinationals: onze opdrachtgevers vertrouwen op onze vakkennis, innovatiekracht en ervaring die wij in ruim vijftig jaar 

hebben opgebouwd. Toch kijken wij altijd vooruit, naar de slimste technologieën, de duurzaamste materialen en effectiefste 

oplossingen.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Ons team van ontwikkelaars, constructeurs en vakmensen werkt 

als een goed geoliede machine. Zonder uitzondering gedreven 

mensen, met verstand van zaken en hart voor het vak. Hun 

uitdaging is elke dag zorgen voor de beste oplossingen en 

innovaties, op maat bedacht en gemaakt voor u.

Dat werkt écht anders.



VOORONDERZOEK

Ervaren probleemoplossers van Sanders 

Machinebouw kunnen u helpen uw proces te 

analyseren: waar zitten knelpunten, waar ligt de 

kern van het probleem? Als uw vraag nog niet helder is, helpen wij u met 

een haarscherpe analyse en aanbevelingen waar u verder mee komt.

Een oplossing die perfect aansluit bij uw proces en 

uw wensen, met een optimale ROI en 

risicobeheersing. Dat is het doel van onze pre-

engineering. Om tot de juiste en onderbouwde conceptkeuzes te 

komen, hanteren we een gestructureerde projectaanpak. Zo 

zorgen we voor kostenbeheersing en verminderde risico’s - in uw 

en ons belang.



ENGINEERING

De ontwikkeling van uw machine of installatie is in 

betrouwbare handen bij Sanders Machinebouw. Het ontwerp 

realiseren we op basis van een duidelijk pakket van eisen en 

een vastgesteld concept – waarbij we bij complexe projecten vooraf de 

functionele

werking kunnen aantonen met een pre-engineering. Gebruikmakend van 

geavanceerde 3D CAD en/of simulatie, vervaardigen onze constructeurs 

alle noodzakelijke concepten, ontwerpen, berekeningen en 

productietekeningen. Vandaar uit realiseren we uw machine van a tot z, 

inclusief elektrische besturing. De functionele verantwoordelijkheid ligt 

dan vanzelfsprekend geheel bij ons.



MANUFACTURING

U kunt bij Sanders Machinebouw terecht voor 

ontwikkeling en bouw van complete machines, maar 

ook voor de productie van machine onderdelen, 

reserveonderdelen en voor revisie. Onze vakmensen zorgen 

voor een perfecte uitvoering.

In onze werkplaats stemmen we het gewenste proces af op uw 

werkstuk. We gebruiken de nieuwste CAD-CAM koppelingen 

voor optimale doorlooptijden. Benodigde data levert u naar wens 

aan: wij werken met step-files, hard copy of digitale tekeningen, of 

met het originele onderdeel. Desgewenst brengen we het 

onderdeel voor u 3D in kaart. En uiteraard adviseren en 

ondersteunen we u ook op het vlak van materiaalkeuze. We 

produceren zowel in Ferro als non-Ferro.



ASSEMBLY & TESTING

Vóór de inbedrijfstelling van de 

machine bij u in huis, stellen we de 

machine op in onze eigen montagehal. 

Montage en afstellen gebeurt hier. Na het aanbrengen van de 

bekabeling en besturing testen we de machine – uiteraard samen 

met u – en kan de FAT-procedure plaatsvinden. We verzorgen 

hierbij de benodigde utilities, waardoor we kunnen testen met 

bijna elk type product. Deze realistische opstellingen maakt 

bovendien instructie mogelijk aan operators en 

onderhoudsmensen, nog voordat de machine bij u in bedrijf 

wordt gesteld.



COMMISSIONING & SERVICE

De machine kunnen we, als u dat 

wenst, op locatie installeren en in 

bedrijf stellen. De machines die wij 

bouwen worden intensief gebruikt, vaak 24/7. Controles en 

periodiek onderhoud zijn een must. Dit kunnen we desgewenst 

voor u verzorgen. Mogelijkheden variëren van 

onderhoudsmonteurs op afroep, monitoring op afstand, en meer. 

Goed onderhoud sluit storingen niet 100% uit, maar voorkomt 

vele problemen en verlengt de levensduur van uw machine of 

installatie. Vraag gerust naar de mogelijkheden.



ROBOTICS

Unieke oplossingen voor unieke situaties. 

Daarvoor komt u bij Sanders Machinebouw. Hier 

hoort ook robotica bij: van volledige 

systeemintegratie tot stand alone robots, ‘samenwerkende’ 

robots, of tests om uw processen te optimaliseren.

Betrouwbaar, flexibel, waardevast. 



VISION

Productdetectie, barcode herkenning, 

oppervlakte controle, meten van objecten of 

vormherkenning. Met het gebruik van sensoren, 

camera’s en vision technologie kan men betrouwbaar en accuraat 

metingen verrichten. Sanders Machinebouw heeft oog voor 

precisie.



WERKGEBIED

Menig complex maar ook eenvoudigere projecten zijn tijdens het bestaan van Sanders Machinebouw 

gerealiseerd. 

Of het bedrijven betreft in de farmaceutisch industrie, in de voedingsmiddelenindustrie, semi conductie of 

andere branche, Sander Machinebouw heeft de mogelijkheden u een passende oplossing aan te bieden.

Een toegewijd team draagt de zorg voor het toepassen van de juiste normen en richtlijnen in de betreffende 

branche.



SAMENVATTING

Sanders Machinebouw B.V., een unieke organisatie met een oog 

voor mens, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Als speciaal machinebouwer dé leverancier in het bouwen van 

stand-alone machines en turn-key equipment in combinatie met 

de integratie van diverse systemen in diverse branches. Waar 

onder de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutica, semi 

conductie en high-tech industrieën.



Stel je vraag of ontvang meer informatie, neem vrijblijvend contact 

op met Sanders Machinebouw B.V.

Heidonk 5 

5298 VW  Liempde

Info@sandersmachinebouw.nl

www.sandersmachinebouw.nl

LinkedIn

04 11 63 14 75

http://www.sandersmachinebouw.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F43304540&data=04%7C01%7Cahmad.mansoor%40nfoods.com%7C478af629742c4841be3c08d884a29986%7C3953756b80d04171a6b06e36c763297f%7C1%7C0%7C637405181202879559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RLtQLWU4kbecBZDBgeopz%2FuJlOul7cTmdqrPE6cXO%2FM%3D&reserved=0



