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Over onze Aandrijftechnische specialisten 
De Biesheuvel Techniek Business Unit Mechatronica &  
Aandrijftechniek biedt een totaaloplossing op Industrial Automation 
en aandrijftechnische vraagstukken. Vanaf advies en engineering 
bij nieuwbouw tot aanpassingen aan uw bestaande installaties. Het 
leveren van componenten maar ook reparatie en onderhoud wordt 
door teams met jarenlange kennis en ervaring vakkundig  
uitgevoerd. Het verhogen van Up-Time, verbeteren van  
productiviteit en verlagen van kosten en energieverbruik staan 
hierbij continu voorop.

U kunt bij ons terecht voor:
• Complete mechatronica oplossingen
• Uitvoering van aandrijftechnische projecten
• Elektrische en mechanische aandrijfcomponenten,  
 geleidingen, lagering en frequentieregelaars
• Revisie, levering, balanceren en onderhoud van elektrische &  
 mechanische aandrijvingen, pompen en seals
• Afdichtingsoplossingen
• Energy saving programs 

MCA Molenberg
In MCA Molenberg zijn de kwaliteiten van Molenberg  
aandrijftechniek b.v. en Motion Control Automation b.v. (MCA) 
samengegaan. Hiermee levert MCA Molenberg u een A tot Z
oplossing voor uw totale productieproces; van engineering 
advies tot service.

Waarom kiezen voor MCA Molenberg:
• Multi-Specialist in Mechatronica en Aandrijftechniek 
• 24/7 service
• Gericht op besparingen in uw productieproces door  
 optimalisatie van bestaande en nieuwe systemen
• Partnerschap en directe toegang tot de toonaangevende  
 fabrikanten met hoge productkwaliteit
• Groot assortiment ondersteund door hoge mate van service
• Exclusieve importeur- en dealerschappen
• Eigen telefonische helpdesk
• TURN KEY projectaanpak
• Ondersteuning op locatie
• Voorraad frequentieregelaars, softstarters en  
 elektromotoren t/m 300 kW
• Eigen software programmeurs
• Eigen montagedienst en inbedrijfstellers
• Onderdeel van de internationale Biesheuvel Groep B.V.  /  
 IPH groep

MCA Molenberg Varsseveld 
Markenweg 5                                                                 
7051 HS Varsseveld
Tel. +31 (0)315 25 72 60
sales@mcabv.nl 
www.mcabv.nl

Peters Elektromotoren
Ploegweg 11
5232 BR ’s-Hertogenbosch
Tel. +31 (0)73 621 88 88
info@peters.nl
www.peters.nl

Peters SCB
Telfordstraat 32
8013 RM Zwolle
Tel. +31 (0)529 46 63 18
scb@peters.nl 
www.peters.nl 
 

D’hont Waregem
Gentseweg 622
B-8793 Sint-Eloois-Vijve
Tel. +32 (0)56 60 14 10
waregem@dhont.eu
www. dhont.eu

MCA Molenberg Zuid  
Bethlehemstraat 13 
6351 LB Bocholtz
Tel. +31 (0)45 544 44 77
info@huppertz.nl 
www.huppertz.nl

Peters Steenhuis
Van Neckstraat 7
9601 GW  Hoogezand
Tel. +31 (0)598 39 23 21
steenhuis@peters.nl
www.peters.nl

Stamhuis Lineairtechniek
Weteringstraat 9
7391 TX Twello
Tel. +31 (0) 571 27 20 10
info@ stamhuislineair.nl 
www.stamhuislineair.nl

Riemen & 
Kettingen

Biesheuvel Techniek & D’hont
Biesheuvel Techniek in Nederland en D’hont in België zijn met ruim 
40 vestigingen en 500 medewerkers toonaangevende spelers in  
de Mechanische MRO markt met een omzet van € 120 mln. 
Wij bieden een uitgebreid assortiment van ruim 700.000 producten, 
onderverdeeld in: 
 
• Elektrische & Mechanische Aandrijvingen  
• Lineairtechniek
• Pneumatiek & Hydrauliek
• Flow & Sealing
• Tooling & Meten
• Safety
• Gereedschappen
• Industriële Toebehoren
• Kunststoffen
• Lastechniek
• Bevestiging & Montage Techniek
• Reiniging

Bijbehorende services worden geleverd vanuit Peters & 
Steenhuis elektromotoren, MCA Mechatronica & Aandrijftechniek, 
Stamhuis Lineairtechniek, TCB Komeetstaal, Seal Center Benelux en 
Testcom. Wij zijn onderdeel van de IPH-groep met ondernemingen in 
o.a. Frankrijk (Orexad), Duitsland (Zitec) en Italië (Minetti).

Energy Saving Programs 
Het verlagen van energieverbruik staat hoog op de agenda bij  
industriële productie en ontwikkeling van nieuwe machines en  
installaties. Biesheuvel Techniek en D’hont bieden meerdere ENERGY 
SAVING programs op Stroom, Perslucht en Stoomverbruik.
Gedetailleerde rapportages bieden u een transparant overzicht van de 
gerealiseerde besparing op energie en CO2 uitstoot.  

Duurzaam ondernemen
Wij initiëren en stimuleren continu activiteiten voor 
duurzaam ondernemen in onze Fabrikant – Distributie 
– Gebruiker keten. Intern ligt de focus op kennis-
ontwikkeling en uitnodigende werkomstandigheden, 
reductie van afval en energieverbruik en efficiënte 
werkprocessen. Klanten adviseren en stimuleren wij 
onder andere tot het gebruik van duurzame producten 
in hun productie- en onderhoud proces. Wij hebben 
drie MVO product classificaties: Up-Time Product, 
Green Product en Ergonomic Product.
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Stamhuis
L INEAIRTECHNIEK

Voor advies, engineering en  
installatie bij nieuwbouw en  
optimalisatie van elektrische en 
mechanische aandrijvingen. 

Levering en inbedrijfstellen van een 
breed scala (frequentie)regelaars 
van Low tot High voltage; veelal uit 
voorraad.

Advies, berekening en levering van 
mechanische en elektrische lineaire 
aandrijfunits voor nauwkeurige positi-
onering tot zwaarlast bewegingen.

Total System Solutions, advies, levering, engineering, onderhoud, reparatie en 
ondersteuning voor al uw aandrijftechniek.
Voor al uw geplande en ongeplande reparaties en onderhoud 24/7 bereikbaar.
Voor Energy Saving oplossingen en Up-Time verbeteringen.

Levering, installatie en  
programmeren van  
besturingscomponenten zoals  
PLC’s, Motion Controllers en HMI’s.

Van fijnmechanische machinebouw 
tot zware industriële toepassingen.  
In diverse bouwvormen, uitvoeringen, 
vermogens en energieklassen.

Volledig assortiment Lagers 
en Koppelingen inclusief  
montage / demontage en 
onderhoudsoplossingen.

Volledig assortiment Ketting- en  
Riementechniek waarbij ook hier onze 
specialisten u ondersteunen met  
berekeningen en uitlijnoplossingen.

Regelaars Motoren & Reductoren Lineaire aandrijvingen Aandrijvingen 
Lagers & Koppelingen

Aandrijvingen 
Riemen & Kettingen ServicesEngineering en installatie Besturingstechniek

• Motion Controllers
• PLC’s
• HMI’s

• Engineering
• Softwareontwikkeling
• Mechanische berekeningen
• Paneelbouw
• Installatie
• Testen & inbedrijfstellen
• Turn Key projecten

• Frequentieregelaars
• Servoregelaars
• Softstarters

• Elektromotoren
• Atex motoren
• IE 2/IE3/IE4 motoren
• Trilmotoren
• Trommelmotoren
• Hefspindelelementen
• Gelijkstroommotoren
• Servomotoren
• Permanent 
 magneetmotoren

• Kogelbussen
• Asgeleidingen
• Kogelomloop- 
 geleidingen
• Profielgeleidingen
• Lineair modules
• Kogelomloopspindels

• Kogellagers
• Rollagers
• Glijlagers
• Naaldlagers
• Looprollen
• Stangkoppen
• Lagerhuizen
• Onderhoudsvrije   
 lagers

• V-snaren
• Powerbanden
• Rubberbanden
• Schakel v-snaar
• Tandriemen
• Rollenketting
• Transportketting
• Flyer ketting
• Bodemketting
• Scharnierbandketting

• Schijfankermotoren
• Motorreductoren
• (Industriële)  
 tandwielkasten
• Wormwielkasten
• Robotica
• Pompen
• Ventilatoren

• Spline assen
• Hefcylinders
• Actuators
• Draadspindels
• Tandheugels

• Dunringlagers
• Zelfinstellende lagers
• Montage/demontage  
 gereedschappen
• Starre koppelingen
• Vloeistof koppelingen 
• Klauw koppelingen

• Side-bow kettingen
• Onderhoudsvrije   
 ketting
• Gripper ketting
• Kettingwielen /  
 Riemschijven
• Glijprofielen
• Kettingspanners
•  Kettingbrekers

• Total System Solutions
• Retrofit
• UP-TIME energy savings
• 24/7 service
• Wikkelen van elektromotoren
• Revisie motoren
• Balanceren & Uitlijnen
• Condition Monitoring
• Mechanical Seals
• Pomprevisie

• Tandriemen snijden
• Eldro® revisie
• Onderhoud aan frequentieregelaars
• Energy scan
• Opleidingen
• Kettingwielen op maat met asboring
• Certified Maintenance Partner ABB
• Authorized Service Partner YASKAWA
• Lineair geleidingen op maat maken


