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De kracht van het idee blijkt uit de realisatie.

ABI is specialist op het gebied van aandrijvingen,
motion control en robotics. Of het nu gaat om
standaard- of maatwerkoplossingen, voor nieuwe
of bestaande systemen. Dat vraagt om continu
innoveren en slim ontwerpen. Precies dat is wat

DENKEN.
“Innovatief
oplossingsvermogen
en uitgekiend
maatwerk tijdens
het hele proces.

KUNNEN.
“Altijd het juiste systeem
voor uw toepassingen.
Praktische implementaties met professionele
begeleiding.”

Kwaliteit en degelijkheid zitten nu eenmaal in
ons DNA. Vanuit die basis leveren we speciaalaandrijvingen, elektromotoren, motorreductoren,
servomotorsystemen, lineaire aandrijvingen,
precisievertragingen, robotbesturingen en delta

we doen op ons moderne machinepark, waar we

robots. Trots zijn we op onze in eigen huis ont

met onze eigen, geavanceerde productielijnen

wikkelde producten. Speciaal aandrijvingen, rvs

inspelen op de meest gecompliceerde vragen.

aandrijvingen en ABIflexx delta robots die aan

U profiteert van bijna 100 jaar ervaring in enginee

de meest veeleisende vragen voldoen. Waarbij

ring, productie en handel. Kennis en kunde die wij

we het totaalbeeld nooit uit het oog verliezen.

als professioneel familiebedrijf dagelijks inzetten.

Het hele systeem moet immers kloppen.

Samen met een groot team van bevlogen vak
mensen zijn we continu in beweging, altijd bezig

Waar u ook naar op zoek bent: ons brede

om specialistische toepassingen tot in de puntjes

productenpakket biedt uitgebreide oplossingen

uit te voeren. Echte vakspecialisten die in een

op maat. En daar laten we het niet bij.

vroeg stadium met u meedenken en op de hoogte

Onze dienstverlening gaat van advisering tot

zijn van de laatste ontwikkelingen. Zo ontwikkelen

realisatie, inclusief naadloos aansluitende

we oplossingen waarmee ù vooruit komt.

begeleiding tijdens het hele proces.

DOEN.
“Perfecte realisatie vanuit
bevlogen vakmanschap.
Onze daadkracht brengt
u écht vooruit.”

Wat we doen

Wij produceren speciaalaandrijvingen, elektromotoren, motorreductoren en rvs aandrijvingen
binnen onze eigen geavanceerde productielijn. Daarnaast leveren wij in de Benelux complete aandrijvingen, motion control en industriële robots van gerenommeerde partners. Op het gebied van
robotica lopen we voorop met de ontwikkeling en productie van onze eigen ABIflexx delta robots.

AANDRIJVINGEN
• compleet machinepark in huis
•	eigen productie van motoren, motorreductoren en speciaalaandrijvingen

MOTION CONTROL
• van eenvoudige systemen tot high-end toepassingen
• uitgebreide kennis van dimensionering en implementatie

ROBOTICS
• ontwikkelen en bouwen van eigen deltarobots
• uitgekiend productpakket van vooraanstaande fabrikanten.
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Engineering

Wij denken in een vroeg stadium met u mee bij de
ontwikkeling en toepassing van individuele applicaties
of complete aandrijf- en besturingssystemen.

Ondersteuning

We begeleiden aandrijfvraagstukken van begin tot
eind en bieden trainingen aan om met de ontwikkelde
systemen te leren werken.

ABI b.v.
A. Hofmanweg 60
2031 BL Haarlem
Nederland

Meer informatie?
We gaan graag met u in gesprek om
samen tot de beste oplossing te komen.
Kijk op abi.nl of neem direct contact op.

Tel: +31(0)23 531 92 92
Fax: +31(0)23 532 65 99
Email: info@abi.nl
www.abi.nl
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