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‘Metaalsector loopt
tegen grenzen aan’

Een combinatie van Hartford-machines.

Richard Hermans heeft al vele
jaren ervaring in de metaal. De
directeur/eigenaar van Promas in
het Limburgse Maasbree geeft aan
hoe hij de markt in Nederland ziet
en welke kansen en uitdagingen
er voor de verspanende bedrijven
liggen. Ook schetst hij hoe Promas
hierin opereert.
De metaalmarkt in Nederland ontwikkelt zich goed, vindt Hermans.
Ondanks corona. “Zelfs zonder hulp
van de overheid staan de metaalbedrijven hun mannetje.” Dat was
begin 2020, direct na het uitbreken
van corona in Europa wel anders.
“De machinefabrikanten verkochten
toen onmiddellijk minder”, blikt
hij terug. “De productie ging wel
door, maar in een lager tempo. Dat
zorgde er bij ons voor dat er relatief
meer machines beschikbaar kwamen tegen kortere levertijden. In de
Nederlandse metaalindustrie zag je
vanaf het laatste kwartaal van 2020
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dat de bereidheid om te investeren
weer snel op een hoog niveau kwam.
Ondernemers waren bekomen van
de eerste schrik, dus toen de investeringsbereidheid kort daarna weer
aantrok, was dit positief.”
Nu zie je volgens hem langzaamaan
een tegenbeweging ontstaan. “De investeringsbereidheid blijft, maar de
prijzen en de levertijden stijgen weer.
Waar wij in Maasbree eerder diverse
machines op voorraad hadden, is dat
nu aanmerkelijk minder. Je ziet dus
wel een rooskleurige markt maar het
totaal aantal investeringen zal dit
jaar waarschijnlijk niet toenemen,
verwacht ik. Soms worden investeringen, mede door oplopende levertijden en prijzen, weer op de langere
baan geschoven.”
Belang automatisering
Afgelopen jaar investeerden de
Nederlandse metaalbedrijven relatief
vaker in grotere, complexere, dus
duurdere machines, constateert de

Promas-directeur. “De verkoop van
compacte machines bleef ondertussen gestaag doorgaan, maar de totale
omzet daarin werd relatief minder
ten opzichte van bijvoorbeeld 5-assige machines. De belangstelling voor
automatisering bij bewerkingsmachines bleef en zette versterkt door.”
Dit komt volgens hem vooral omdat
uitbreiding van capaciteit noodzakelijk is, terwijl dit niet volledig kan
worden ingevuld door personeel. “Ik
verwacht dus dat automatisering
belangrijk blijft. Soms is er interesse
voor bijvoorbeeld palletautomatisering bij bestaande bewerkingsmachines. Maar dan wordt uiteindelijk
toch doorgepakt door tegelijk ook
een nieuwe machine aan te schaffen. We hebben op dit moment veel
bestellingen in de pijplijn. Verder
zijn er al orders geplaatst voor uitlevering in de tweede helft van het jaar
of soms al voor 2023. En voorraden
voor directe levering slinken behoorlijk.”
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Diverse CMZ-machines.

Hoe is dat bij de buurlanden? “In
België neemt de capaciteit eveneens
toe doordat bedrijven het aantal
machines inclusief automatisering
uitbreiden.” Promas focust zich,
behalve op de Nederlandse markt,
tevens op de Belgische markt. Het
bedrijf heeft daarvoor een team van
twee ervaren verkopers die de markt
in Vlaanderen en Wallonië bedienen.
“In Duitsland is de automatisering
bij machines sterk in opkomst en
dit wordt in een hoog tempo doorgevoerd. Dat komt mede omdat het
tekort aan vakmensen daar nu ook
steeds nijpender begint te worden.
De automatiseringsgraad ligt in
Duitsland een jaar of tien achter, vergeleken bij de Nederlandse maakindustrie. De Duitse sector drijft zwaar
op de automotive industrie die het
nu moeilijk heeft.”
Dominantie ASML
De Nederlandse industrie leunt, zeker in het zuiden, op ASML, vervolgt
Hermans. “ASML draait zeer goed
met de productie en verkoop van
de euv-machines die halfgeleiders
maken. Die vraag naar halfgeleiders
zal wereldwijd alleen maar verder
toenemen. Dat is goed nieuws voor
de partners waar ASML mee samenwerkt: de verspanende toeleveranciers in de regio rondom Veldhoven.”
Maar dit heeft een keerzijde. “Omdat
het concern nog veel meer zal uitbesteden, legt dit een zware druk op de
verspanende industrie in die regio
en op hun productiecapaciteit. Door
de specifieke eisen die ASML stelt aan
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de verspaning, het kennisniveau en
de technologieën, zullen specifieke
types machines moeten worden
aangeschaft om te kunnen blijven
voldoen aan de vraag van ASML. De
komende jaren neemt die dominantie van ASML alleen maar toe.”
“Het concern is wellicht te sterk
bepalend voor de verspanende industrie in Nederland. Als de vraag elk
jaar met 25% groeit, zal de capaciteit
van de toeleveranciers fors moeten
toenemen. Dan zullen alle machines in vol bedrijf alle zeilen moeten
bijzetten. Dat kun je als toeleverende
regio niet volhouden, alleen al doordat het tekort aan goede vakkrachten
steeds nijpender wordt.” Hermans
verwacht dan ook dat de capaciteit
van de sector tegen de eigen grenzen
zal aanlopen. “Momenteel zijn er
relatief weinig Belgische verspanende bedrijven die voor ASML werken.

Maar dat kan zomaar veranderen als
de Nederlandse toeleveranciers niet
meer aan de vraag kunnen voldoen.
Er is zeker potentieel voor Belgische
verspaners in de buurt. Het niveau
van de kennis over verspanen is in
Nederland zeer hoog, maar dat is in
België zeker niet minder.”
Personeelsgebrek
De metaalindustrie heeft te maken
met twee belangrijke factoren die
productiegroei in de weg staan. De
eerste is het gebrek aan goede vakkrachten. “De metaalsector kon al
langer moeilijk aan goed personeel
komen, maar door corona is dit nu
verbreed naar andere sectoren. De
spoeling wordt dunner.” Hij vindt
het daarom goed om verder dan de
eigen sector te kijken, om mensen op
te leiden. “Dat kunnen zij-instromers
en herintreders zijn, maar ook

Richard Hermans: “Advisering en een goede service zijn medebepalend bij een aankoopbeslissing.”
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Hedelius-machines met eigen Marathon-automatisering.

nieuwe Nederlanders.” De overheid
zou in zijn ogen diverse sectoren
interessanter kunnen maken door de
bureaucratie, administratieve rompslomp en neventaken bij bepaalde
beroepen te verminderen. “Kijk naar
de zorg en het onderwijs waarbij
mensen door regeltjes hun eigenlijke
vak bijna niet meer kunnen uitoefenen.”
Behalve het binnenhalen, is het binnenhouden van vakmensen belangrijk. “Dan gaat het om waardering”,
vertelt Hermans. “Mensen waar je
tevreden over bent, wil je behouden.
Beloon medewerkers daarom voor
wat ze jou waard zijn.” Promas doet
dit door medewerkers royaal mee te
laten delen met de resultaten van het
bedrijf. “Wij geven ze extra binding
door ze op een speciale manier te
betrekken bij de onderneming. Met
correct, passend belonen spreek je je
waardering over hen uit. Het vertrouwen dat wij in ze hebben, krijgen
wij terug in loyale medewerkers. Wij
vinden die deelname in de resultaten van het bedrijf eigenlijk niet
meer dan normaal. Maar de manier
waarop we dat doen wordt door anderen, zoals onze klanten, toch heel
bijzonder gevonden. In hun ogen
straalt deze stap ook naar buiten toe
vertrouwen uit.”
Materialen en chips
Tweede beperkende factor voor de
sector is het gebrek aan materialen
en technische componenten. “Dat
laat levertijden en prijzen stijgen”,
vertelt Hermans. “Iedereen heeft er
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mee te maken en iedereen heeft er
begrip voor, maar het is wel verontrustend. Zo extreem heb ik het nog
niet meegemaakt. En omdat de vraag
veel groter is dan het aanbod, loopt
iedereen voortdurend achter de feiten
aan.” De oplossing hiervoor is dat de
capaciteit voor chipproductie ﬂink
omhoog moet. Maar dat is volgens
hem lastig. “Wereldwijd moet er eerst
rust komen. Als je ziet dat één coronageval in China een miljoenenstad met
haven al kan platleggen, is die rust
nog ver te zoeken. Een optie is om de
chipproductie deels naar Europa te
halen. Maar voor dat zover is, zijn we
alweer tien jaar verder. En juist nu
hebben we te maken met levertijden
die oplopen én prijzen die mede door
de wereldwijde dollarkoersen toenemen. Dat is niet snel opgelost.”
Belang van service
Toch blijven metaalbedrijven investeren, verwacht Hermans. “Er zijn
klanten die voor hun aankoop steeds
bij hetzelfde, vertrouwde adres kopen. Anderen laten zich leiden door
het merk of door het op dat moment
beste aanbod. Hoe dan ook zie je
dat advisering en een goede service
medebepalend zijn bij een aankoopbeslissing. Juist als machines vol
worden ingezet in het productieproces, betekent elke dag stilstand een
forse kostenpost. Wij zorgen ervoor
dat er binnen 24 uur een monteur
langskomt, zodat de machine weer
zo snel mogelijk kan draaien.” Hij
ziet service de komende tijd beslissend worden.

Compleet programma
Promas heeft altijd veel energie
gestoken in het bieden van een
compleet leveringsprogramma. “Dat
blijven we doen. Met Hartford, CMZ
en Hedelius dekken we een overgroot
deel van de algemene marktbehoefte
af. De fabrikanten ontwikkelen hun
producten ondertussen door. CMZ
biedt de multi-turret. Hedelius heeft
de compacte Acura- en de veelzijdige
Tiltenta-series inmiddels afgerond
met extra varianten en afgeleide 3-assers. Verder zal tijdens de komende
Hedelius-huisshow van 21 t/m 23
juni een nieuw zwenkkopbewerkingscentrum met SK 50/HSK 100
worden gepresenteerd.”
Duurzaamheid wint eveneens aan
belang. Promas levert hiervoor onder
meer de Eco-Logic spanenpers van
Jvonne. “En verder hebben alle drie
de merken aandacht voor machinecellen met eigen automatisering,
zoals CMZ compacte parallelladers
heeft voor extra output. Maar de
bewerkingsmachines kunnen ook
probleemloos worden uitgerust
met automatiseringsoplossingen
van andere aanbieders. Hedelius
kan machines met eigen, maar ook
met alternatieve automatiseringen
demonstreren. En het mooie is dat
de fabriek in Meppen, net over de
grens met Nederland ligt, dus is het
prima mogelijk om dit zelf te gaan
bekijken.”
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Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Promas.
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