
Faulhaber opent Benelux kantoor 
in Eindhoven
Op 1 juli 2015 opende het Duitse familiebedrijf Faulhaber haar eigen 

verkoopkantoor op de High Tech Campus in Eindhoven: FAULHABER 

Benelux. Hiermee kwam een einde aan een periode waarin de fabrikant 

van hoogwaardige miniatuur aandrijvingen haar producten in de 

Benelux liet vertegenwoordigen door een externe partner. Door het 

besluit de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markt direct te gaan 

bedienen, staat het bedrijf nu dichter bij de klant hetgeen onder meer 

wenselijk is wanneer het om klantspecifieke oplossingen en nieuwe 

ontwikkelingen gaat. 

Faulhaber is een onafhankelijk familie- 
bedrijf met het hoofdkantoor in Schönaich; 
een stadje in de buurt van Stuttgart in 
Baden-Württemberg. Het bedrijf werd in 
1947 opgericht en heeft zich anno 2016 
ontwikkeld tot een onderneming die  
geavanceerde miniatuur- en microaan- 
drijvingen ontwikkelt, produceert en  
implementeert. Daarbij staat kwaliteit in 
een hoog vaandel waardoor de verschil-
lende miniatuur producten hun toepassing 
vinden in veeleisende industrieën zoals de 
lucht- en ruimtevaart, robotica en systemen 
voor medische- en laboratorium 
technieken.

Faulhaber Benelux
Naast de activiteiten die Faulhaber in  
Duitsland ontplooit, beschikt het bedrijf 
tevens over verschillende ontwikkel- en 

productielocaties in Zwitserland, de  
Verenigde Staten, Roemenië en Hongarije. 
Bovendien is er een groot aantal verkoop- 
en servicekantoren in wereldwijd dertig 
landen actief waarbij ongeveer 1.700  
medewerkers zijn betrokken.  

Marcus Remmel, hoofd verkoop van  
de Faulhaber Group en directeur van  
Faulhaber Benelux geeft aan: “De nieuwe 
vestiging in Eindhoven is opgestart om als 
ontwikkel- en productiebedrijf nog dichter 
bij onze klanten te kunnen staan. We zijn 
gestart met  twee area sales managers 
waarvan er één specifiek werkzaam is voor 
de Nederlandse markt en de ander verant-
woordelijk is voor België en Luxemburg. 
Bovendien beschikt deze vestiging over een 
commerciële medewerker die zich richt op 
customer service en een technische binnendienst medewerker. Het team werkt 

nauw samen met de Faulhaber vestigingen 
in Duitsland en Zwitserland. Hierbij wordt 
efficiënt gebruik gemaakt van een  
moderne IT infrastructuur die de mogelijk-
heid biedt voor onder meer video  
conferenties en back-up scenario’s  
indien noodzakelijk.”

Dichter bij de klant
Omdat het bedrijf met de nieuwe organi- 
satiestructuur letterlijk dichter bij de klant 
staat, zijn er meer mogelijkheden beschik-
baar om direct bij en met klanten ideeën 
uit te wisselen. Dit biedt voor beide partijen 
voordelen; vooral wanneer het gaat om  
het modificeren van producten, nieuwe 
ontwikkelingen en klantspecifieke producten 
of applicatiesoftware. Voor een snelle 
uitwisseling van gedetailleerde informatie 
is het bovendien mogelijk de klant 

Producten
Op basis van technologische diversiteit 
heeft Faulhaber haar ontwerpen van 
aandrijvingen kunnen optimaliseren op 
het vlak van nauwkeurigheid en betrouw- 
baarheid, zodat de producten geschikt 
zijn voor toepassing in de kleinste  
ruimtes. De basis en het kwaliteits- 
keurmerk van de aandrijftechnologie 
van Faulhaber is daarbij gebaseerd op 
de door Dr. Fritz Faulhaber ontwikkelde 
vrijdragende, ijzerloze rotorspoel met 
diagonaalwikkeling. Deze revolutionaire 
technologie opende de deur voor  
volledig nieuwe toepassingsgebieden 
waar de kleinste en lichtste DC-motoren 
met maximaal koppel en de hoogste 
dynamiek zijn vereist. De motoren  
kenmerken zich daarbij door de afwezig-
heid van een restkoppel, de mogelijk-
heid om een nauwkeurige positie- en 
koppelregeling toe te passen en een 
minimale massatraagheid van de rotor. 
Daarbij zijn de motoren efficiënt, stil  
en licht van gewicht. 

Naast de krachtige DC-motor met een 
continukoppel van 200 mNm en de 
delicate microaandrijving met een  
buitendiameter van 1,9 mm, omvat  
het portfolio van Faulhaber meer dan  
25 miljoen mogelijkheden om voor elke 
toepassing een optimaal aandrijfsysteem 
samen te stellen. Zo voorziet de product- 
range naast borstelloze motoren, DC 
micromotoren, encoders en motion 
controllers ook in de bijbehorende  
tandwielkasten, spindels en lineaire 
componenten. Alles optimaal op  
elkaar afgestemd. 

Klantspecifieke oplossingen
Tevens biedt Faulhaber de mogelijkheid 
voor de ontwikkeling van klantspecifieke 
producten voor onder andere de medi-
sche technologie, pick&place machines, 
precisie optieken, telecommunicatie, 
lucht- en ruimtevaart en robotica. Het 
kan hierbij gaan om deelaanpassingen 
met betrekking tot de aansluitingen, 
smering, flensen, assen of een speciale 
motorwikkeling ter optimalisatie van 
een bepaald werkingspunt. In andere 
gevallen bestaan de oplossingen voor 
100% uit klantspecifieke componenten. 
Tot slot is Faulhaber ook een gewaar-
deerd partner wanneer het aankomt  
op de ontwikkeling van totaaloplossingen 
waarbij het bedrijf graag systeempart-
nerschappen met geautomatiseerde 
productie aangaat voor de realisatie  
van complexe mechatronische modules.Faulhaber systemen zijn eenvoudig aan te sluiten en te configureren in geautomatiseerde 

productiesystemen.

Marcus Remmel is hoofd verkoop van de  
Faulhaber Group en directeur van Faulhaber 
Benelux.
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rechtstreeks in contact te brengen met de 
R&D afdelingen van Duitsland of 
Zwitserland. 

Daarnaast vergroot Faulhaber  met het  
nieuwe verkoopkantoor zijn strategische 
aanwezigheid op een belangrijke export-
markt. Marcus Remmel: “De Benelux- 
landen hebben niet alleen een uitstekende 
infrastructuur, maar ook economische 
clusters van wereldbelang en de best  
mogelijke internationale netwerken.  
Daarbij kenmerkt de regio waar wij ons 
hebben gevestigd zich door een hoog 
‘hightech’ gehalte (Brainport) hetgeen 
prima past in het innovatieve en 

vooruitstrevende karakter van Faulhaber. 
Onze filosofie is namelijk om op techno- 
logisch gebied altijd voorop te lopen.  
We zijn pioniers en ontwikkelen onze 
hoogwaardige motor technologie met  
het oog op toekomstige behoeften altijd 
verder door. Daarbij zoeken we graag de 
grens op van het technisch haalbare en 
investeren hiervoor gericht in zowel onder-
zoek en ontwikkeling als moderne proces- 
en productietechnieken. In alle gevallen 
met de behoeften en wensen van de klant 
als uitgangspunt.”

Nu de Benelux vestiging bijna een jaar 
draait is Marcus Remmel meer dan te  
spreken over de stand van zaken: “Onze 
klanten waarderen de stap die Faulhaber 
met de oprichting van een eigen verkoop-
kantoor heeft genomen. We zien een  
intensivering van het contact met onze 
klanten. Bovendien hebben we per 1 mei jl. 
ons verkoopteam uitgebreid met Hein Vos. 
Hij brengt zijn jarenlange ervaring mee op 
het gebied van miniatuur aandrijftechniek 
en klant relaties in de Benelux. Dhr. Vos zal 
als regional sales manager het Faulhaber 
Benelux team gaan leiden waarmee wij 
nog beter in staat zullen zijn om de samen-
werking met onze klanten succesvol uit te 
bouwen.“
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van complexe mechatronische modules.

De producten van Faulhaber worden onder 
meer toegepast in een draaiplatform panora-
macamera ondergebracht in een onbemand 
manipulatorvoertuig.

Faulhaber producten en systemen vinden hun toepassing in alle applicaties waar nauwkeurigheid en 
een (zeer) beperkte inbouwruimte aan de orde zijn.

Marcus Remmel is hoofd verkoop van de  
Faulhaber Group en directeur van Faulhaber 
Benelux.


