
 
 
 
 

 
 

PERSBERICHT Groningen/Son en Breugel,  1 juni 2017  
 
 

Köbo Nederland B.V. bij Biesheuvel Techniek als Ketting Competence Center 
 
De “competentie aandrijftechniek, rollen- en transportkettingen op maat” via Köbo Nederland B.V. uit Groningen 
wordt per 1 juni 2017 onderdeel van Biesheuvel Groep B.V.  
 
Het merk Köbo omvat één van 's werelds 
toonaangevende fabrikanten van precisie- 
rollenkettingen, transportkettingen en toebehoren. 
Köbo Nederland B.V. is sinds 1926 actief, bestaat 
inmiddels 90 jaar in Nederland en heeft ruime ervaring 
op het gebied van aandrijftechniek, met als 
competence speciale transportkettingen, kettingwielen 
en tandwielen voor vele industriële toepassingen.  
Het team van Köbo bestaat uit engineers, technische 
adviseurs en verzorgt productie op maat  (zie foto’s).  
Het Köbo team is in binnen- en buitenland continu 
bezig om betere duurzame materialen en materiaal 
behandelingen te selecteren, toe te passen en nieuwe 
methodes van productie te ontwikkelen. De dagelijkse 
leiding van Köbo blijft in handen van Martin Smitshoek. 
 
Martin Smitshoek: “Het netwerk van Biesheuvel 
Techniek staat voor ons nu als Köbo de ketting 
specialist ter beschikking. Köbo heeft al veel technisch 
hoogwaardige oplossingen en toepassingen 
ontwikkeld. Vele gerenommeerde klanten zijn door 
onze aanpak voorzien van hoogwaardige 
kwaliteitsproducten en vooral oplossingen. Onze 
knowhow en ervaring stellen we dan ook graag ter 
beschikking aan het uitgebreide Biesheuvel netwerk.” 
 
Meino Noordenbos: “Biesheuvel Groep werkt verder 
aan de uitbreiding van Competence Centers. Niet alleen met onderhoud maar ook met engineering maak/ 
machinebouw is Köbo een competente partij. Wij zullen vanuit de Biesheuvel Techniek vestigingen deze kans op 
groei gegarandeerd benutten.” 
 
Wij zijn er beide van overtuigd dat wij door deze stap onze klanten in heel Nederland nog gerichter kunnen bedienen 
met “The Chain People” van Köbo. 
 

Biesheuvel Groep B.V. werkt vanuit 45 branches met een omzet van >€ 150 mln en is een toonaangevende speler in de Mechanische MRO 
markt in de Benelux. Het biedt een uitgebreid assortiment van ruim 800.000 producten in: aandrijftechniek, elektrische & mechanische 
aandrijvingen, belting, lineair techniek, pneumatiek & hydrauliek, flow & sealing, tools, tooling & meettechniek, veiligheid & ergonomie, 
gereedschappen, kunststoffen, lastechniek, bevestiging & montage techniek, reiniging en industrieel toebehoren. 
Competence Centres: Mechatronics (MCA Motion Control Automation & Beuk engineering, Stamhuis Lineairtechniek, Rotrans Belting & 
Klabbers TS), Tooling & Metrology (TCB Komeetstaal, Roelofs Meetinstrumenten), Safety & Infra (Safe&Sure, Olympus all-in, Voerman 
Nijmegen), Up-Time Services (Peters/Steenhuis Elektromotoren, Noord Nederlandse Wikkelcentrale, Seal Center Benelux, Testcom, Ants), 
Welding & Fittings (Perk Zaanstad, Geul Techniek) zorgen voor juiste competenties.  
www.biesheuveltechniek.nl  

 
NOOT VOOR DE REDACTIE: Voor meer informatie over dit artikel of het opvragen van aanvullend beeldmateriaal 
kunt u contact opnemen met Fiona van ’t Zelfde via fvantzelfde@biesheuvelgroep.nl.  
 
Biesheuvel Groep B.V. 
Science Park Eindhoven 5047 
5692 EB Son en Breugel  
T: +31 (0)40-2066500 
 
www.biesheuveltechniek.nl  en www.group-iph.com  

Productie op maat bij Köbo Nederland B.V.  

Meino Noordenbos, CEO Biesheuvel Groep B.V. (links) samen met 
Martin Smitshoek, Directeur Köbo Nederland B.V. (rechts) 
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