
Meedenken in uw product- en module 

ontwikkeling 

zit u te denken aan een nieuwe productielijn? Of aan het veranderen van uw productieproces? 

En u weet nog niet precies wat dat allemaal voor de metalen of kunststofcomponenten in uw 

machines en andere apparatuur betekent? Laat ons met u meedenken en u helpen met het 

ontwikkelen van nieuwe componenten of modules. 

Productontwikkeling in metaal en kunststof 

We kunnen voor u zowel kunststof producten als maak- en samengestelde delen in allerlei 

soorten metaal helpen te ontwikkelen en produceren. Denk bij dat laatste aan: 

• Rvs 

• Aluminium 

• Staal 

• Koper 

  * koperlegering brons 

  * koperlegering messing 

• Titanium 

Kunststof onderdelen maken we bijvoorbeeld voor transportbanden, maar ook voor de 

medische en de voedingsindustrie. Klanten die vragen om de hoogste kwaliteit, vanwege 

veiligheid en gezondheid. 

Focus op kwaliteit, kosten én het beste rendement 

Het komt geregeld voor dat er meerdere mogelijkheden zijn om een probleem op te lossen. 

Wij verzorgen een adviesrapport waarin alle mogelijke oplossingen uitvoerig worden 

beschreven. We kijken naar het te gebruiken materiaal, de bewerking die nodig is en op 

welke manier u het meeste rendement heeft van en voor uw product of component. 

Uiteraard geven we daarbij advies over welke mogelijkheid in onze ogen de beste kwaliteit 

tegen de laagste kosten oplevert; maar de eindbeslissing ligt altijd bij u. 

Prototype nodig? TMI helpt 

Zet u samen met ons de stap naar het ontwikkelen van producten of modules voor uw bedrijf 

op maat? Dan is het in de ontwerpfase goed om voor serieproductie eerst een prototype te 

maken. Zo krijgen we inzicht of het te ontwikkelen maak- of samengestelde deel in de 

praktijk ook echt aansluit op uw plannen en processen. 

Desgewenst kunnen we dan nog aanpassingen maken, voordat we beginnen met de 

daadwerkelijke productie. 

Heeft u een meedenkende en meewerkende partij nodig? 


