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Hittech Multin en vooral Hittech Prontor 
hebben zeer uitgebreide ervaring met de 
ontwikkeling van opto-mechatronica. Dit 
betreft expertise om stabiele en robuuste 
optomechanica met betrouwbare uitlijning 
en vattingen van optiek te realiseren, maar 
ook motion control voor mechatronische 
subsystemen zoals sluiters of nauwkeurige 
stages. Daarbij zorgen dynamische en 
thermische stabiliteitsanalyses voor 
een betrouwbare performance van het 
mechatronische deel van een optisch 
systeem. 

Succesvolle systeemontwikkeling vergt 
gedegen system engineering. Deze aanpak leidt van goede requirement en 
interfacedefinitie aan het begin tot de juiste verificatie en validatie aan het 
einde van een ontwikkeling. Daarnaast is er een constante focus op kosten.
De opticus vertaalt in nauwe samenspraak met de system engineer 
de meet- of inspectievraag van de klant naar een optisch systeem. 
Dit creatieve ontwerpproces wordt onderbouwd met een optische 
tolerantieanalyse in Zemax.
Elektronica en software completeren het palet aan technologische 
expertises. Dit deel van het ontwikkelteam is verantwoordelijk voor 

dedicated elektronicaontwerp en meestal 
embedded softwareontwikkeling voor 
bijvoorbeeld data-acquisitie, vision of motion 
control. 

Ontwikkeling vormt een integraal onderdeel 
van succesvolle productie van optische 
systemen. Door Hittech Group wordt 
dit enerzijds ingezet bij het ontwerp of 
herontwerp van optische producten 
voor klanten, anderzijds speelt het een 
belangrijke rol bij de realisatie van optische 
systemen. Het assemblageproces van 
optische systemen vergt vrijwel altijd weer 
specialistische meet- of inspectietooling, 

welke veelal in huis ontworpen worden.
Een meetprincipe vertalen naar een slim optisch meetprincipe met 
bijbehorende Zemax tolerantieanalyse is weliswaar een belangrijke 
stap, maar de vertaling hiervan naar een betrouwbaar en betaalbaar 
totaalsysteem vergt veel verschillende competenties.
Het nauwkeurig vatten en uitlijnen van optiek bepaalt het succes van een 
robuust en betaalbaar ontwerp. Juist dit is een vak waar veel creativiteit en 
ervaring van de ontwerpers vereist is. Hittech Prontor, dat kan buigen op 
vele jaren ervaring, heeft deze expertise als geen ander.

Ontwikkeling van optische systemen

In 1902 begon de productie van onderdelen 
voor camera’s bij Hittech Prontor. 
Al in 1904 kon Prontor de wens van de 

camerafabrikanten voor een passende 
centraalsluiter met de ontwikkeling 
van het product Koilos vervullen. Het 
principe van de sluiter met lamellen 
is in de fotografie gemeengoed 
geworden en werd voortdurend 
verbeterd en uitgebreid, onder 

andere door vele uitvindingen 
van Hittech Prontor werknemers. 

In 1976 werd de totale productie van 
Compur sluiters samen met de Hasselblad 

objectieven naar Hittech Prontor verplaatst. 
Centraalsluiters worden tegenwoordig nog voor een klein aantal speciale 
toepassingen gebruikt, zoals bijvoorbeeld in de luchtfotografie. Hier wordt 
een piëzo-aangedreven sluiter gebruikt, waarvoor door Hittech Prontor 
patent is verkregen. In dit sluitersysteem is het aantal onderdelen tot 
een minimum gereduceerd, onder meer door het gebruik van slechts één 
lamellensysteem voor zowel diafragma als sluiter.

Start in de medische technologie
Sinds de teruggang van de fotografische industrie in Duitsland in de 
jaren zeventig, zijn de bij Hittech Prontor bestaande capaciteiten in 

toenemende mate gebruikt voor de ontwikkeling en productie van 
componenten en modules van medische apparatuur voor de voormalige 
moedermaatschappij.

De huidige 180° draaibare tubus (een tubus is het kijkerdeel van de 
microscoop) was het eerste project op dit gebied waar Hittech Prontor bij 
de ontwikkeling betrokken was. Deze tubus wordt ook nu nog bij vrijwel 
alle neurochirurgische operatiemicroscopen van Carl Zeiss als standaard 
gebruikt. Nog steeds is dit een belangrijk product van Hittech Prontor.
In de jaren erna begon een compleet re-design van de stereo assistent 
tubus. De bijzondere kenmerken van deze ontwikkeling zijn de 
lamellenremmen op alle drie rotatieassen en de aandrijving van de prisma’s 
voor de beeldomkeer. Ook deze tubus wordt nog steeds bij Hittech Prontor 
geproduceerd. 

In deze newsletter willen we duidelijk maken dat Optica tot 
onze echte competenties geteld moet worden. Optische 
kennis is aanwezig en wordt toegepast bij Hittech Multin 
maar zeker ook bij Hittech Prontor. Aldaar worden vele 
optomechanische modules ontwikkeld en geproduceerd voor 
verschillende klanten. Een innige samenwerking op dit vlak 
is tussen de twee bedrijven tot stand gebracht. Gezamenlijk 

worden klanten bediend. Ook wordt de NORIA beschreven, een nieuwe loot 
aan onze (snel) groeiende boom. NORIA is een mooie samenwerking tussen 

Hittech Multin, NorthLab (Zweden) en TNO, bestuurd door Hittech Multin. 
Een nieuwe sensorgeneratie wordt hierdoor mogelijk gemaakt. Verder wordt 
een aantal nieuwe en interessante zaken bij Hittech nader belicht.
Ik ben er trots op dat onze groei naar meer omzet (€110 mln in 2015) en de 
invoeging van de twee overnames in juli vorig jaar in onze groep, zeer goed 
is verlopen. Het heeft ons nieuwe competenties en nieuwe klanten gebracht.

Dr. Ir. C.P. Heijwegen
algemeen directeur Hittech Group BV

Hittech Prontor - van centraalsluiter naar digitale microscoop
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De NORIA gelanceerd op de Laser World of Photonics beurs in München

Roboxis Packaging: met Value Engineering op weg naar nieuwe marktkansen

Besi modules bij Hittech Assembly Malaysia

Op 22 juni is de NORIA gepresenteerd 
aan de wereld. De NORIA is een optisch 
lithografiesysteem voor het maken van 
Fiber Bragg Gratings. De ontwikkeling 
van de NORIA is geïnitieerd door TNO en 
verder ontwikkeld tot een betrouwbaar 

high-tech product door Hittech Multin 
in samenwerking met NorthLab 

Photonics uit Zweden.

De NORIA maakt gebruik van 
een klasse IV ArF excimer 

laser. Deze laser genereert heel 
korte lichtpulsen van een paar 

nanoseconden bij een golflengte 
van 193 nanometer. Met behulp van 
dit licht en een masker wordt een 
periodiek patroon in de kern van een 
glasvezel geschreven. Dit periodieke 

patroon wordt een Fiber Bragg Grating 
of FBG genoemd.

      
Een FBG (zie figuur 1) wordt gebruikt om verschillende parameters zoals 
temperatuur, rek en druk te kunnen meten. Deze FBG’s worden vooral 
gebruikt onder moeilijke omstandigheden waar elektrische sensoren niet 
meer te gebruiken zijn. 

Het werkingsprincipe van een FBG 
Breedbandig licht, oftewel licht met allemaal verschillende kleuren, 
wordt door een glasvezel geleid. Elke kleur licht vertegenwoordigt een 
andere golflengte. Eén kleur licht of golflengte komt precies overeen 
met de periode van de FBG. Deze kleur wordt gereflecteerd terwijl alle 
andere kleuren licht zich ongestoord verder voortplanten. 
Wanneer de glasvezel opgerekt wordt, zal de periode van de 
zogenaamde grating veranderen. Hierdoor verandert ook de kleur van 
het licht dat gereflecteerd wordt. Door nu meerdere FBG’s, ieder met 
een iets andere periode op één glasvezel te plaatsen, kan men meerdere 
sensoren tegelijkertijd uitlezen terwijl men toch maar gebruikt maakt van 
één glasvezel.

       
Het gebruik maken van licht in plaats van elektronica biedt een oplossing 
voor het meten onder omstandigheden waar andere technieken niet 
meer voldoen. Denk hierbij aan een olieput kilometers diep onder de 
grond, met een hoge druk en temperatuur. Maar ook bijvoorbeeld in een 
MRI scanner (groot magnetisch veld) zijn deze sensoren nog steeds 
goed en veilig bruikbaar.
De NORIA is de oplossing voor (glasvezel gebaseerde) 
sensorfabrikanten om zelf FBG’s in huis te kunnen produceren in plaats 
van deze in te kopen. De FBG kwaliteit, snelle beschikbaarheid en 
kostprijsreductie per FBG is hierbij erg belangrijk.

De ontwikkeling van de NORIA is een van de eerste projecten waarbij 
de recent opgerichte Optica-afdeling van Hittech Multin heeft kunnen 
samenwerken met de andere competenties van Hittech Multin. Het 
optisch ontwerp van de NORIA bevindt zich in het hart van het systeem. 

Het lenssysteem conditioneert de bundel zodat het 
licht efficiënt de glasvezel bereikt. Verschillende 
maskers, ieder met een ander periode, worden in 
het systeem gedragen door een ronddraaiende 
schijf. Deze schijf kan tot aan 16 verschillende 
maskers dragen. Elk masker kan via de 
software geselecteerd worden. De 
glasvezel wordt gepositioneerd in 
een fiberhouder. Deze houder wordt 
gepositioneerd op een gemotoriseerde 
lineaire rechtgeleider, zodat de 
glasvezel op verschillende 
posities belicht kan 
worden.

Tot slot is er een 
innovatieve glasvezel-
opdrukker ontworpen en 
vervaardigd waarmee 
de glasvezel vanuit de 
houder wordt opgepakt 
en nauwkeurig wordt 
gepositioneerd in het 
brandpunt van het optisch 
systeem en op de juiste 
afstand ten opzichte van het masker. 

Er is behoorlijk wat tijd gespendeerd aan het opzetten van een 
goed werkbare bedrijfsstrategie. TNO was verantwoordelijk voor 
het initiëren van het NORIA concept en had hierbij een werkende 
laboratoriumopstelling gebouwd. Hittech Multin werd ontwikkel- en 
productiepartner en de partner met toegang tot de markt  werd 
gevonden in Zweden. De firma NorthLab Photonics is een bekende 
speler in de markt van glasvezel bewerkings apparatuur. Op 31 maart 2015 
is een joint venture tussen TNO, Hittech Multin en NorthLab Photonics 
opgericht met de naam Noria Fibre Technologies (NFT). De firma wordt 
bestuurd door Peter Reijneker, tevens managing director van Hittech 
Multin.

De Laser World of Photonics is een 
internationale beurs gericht op 
de laser- en fotonica industrie in 
München. De vier dagen durende 
beurs was een groot succes met veel 
aandacht en positieve feedback voor 
de NORIA. Uiteindelijk zijn er meer 
dan 40 directe contacten gelegd met 
bedrijven die interesse hebben in de 
aankoop van een NORIA. Kortom een 
geweldig succes.
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In 2014 heeft Roboxis Packaging haar eerste eierverpakkingssysteem 
bij een Nederlandse klant geïnstalleerd. Dit systeem, de EP60, verwerkt 
achter de Moba sorteermachine 60.000 verpakte eieren per uur, die met 
behulp van de gepatenteerde T-Robot volautomatisch gestapeld worden 

in dozen of kratten. Deze worden vervolgens gepalletiseerd en vinden 
hun weg naar de supermarkten.
Roboxis Packaging had als doel om met een nieuw, nog productiever 
systeem op de markt te komen zodat meer eieren verwerkt kunnen 
worden met meer verpakkingsmogelijkheden met hetzelfde systeem.

Op basis van het EP60 systeem is er met de afdeling Value Engineering 
van Hittech Multin een project opgestart om bovenstaande eisen in een 
nieuw machineconcept te vertalen. Hierbij is ook nauw samengewerkt 
met een eindgebruiker. Binnen deze verpakkingsmarkt is de eindprijs van 
een systeem sterk gelieerd aan de te behalen besparing door inzet van 
het systeem. De verscheidenheid aan verschillende type verpakkingen 
en ompakkingen zorgt voor een grote behoefte aan een systeem dat, 
naast een grote throughput en reliability, ook de flexibiliteit en eenvoud 
van ombouw hoog in het vaandel heeft staan. Met dit EP80 platform is 
het gelukt om in zowel aan een grotere capaciteitvraag (80.000 eieren 
per uur) te voldoen, maar ook om een systeem te maken waarmee zowel 
vouwdozen als display/palletdozen verpakt en gestapeld kunnen worden. 

Inmiddels wordt gebouwd aan de EP80, het eindresultaat van een 
uitdagend, enerverend en succesvol Value Engineeringproject, dat direct 
leidde tot de verkoop van twee nieuwe EP80 systemen. 

Hittech Assembly Malaysia is in 2008 opgestart in Maleisië met het 
overbrengen van een bestaande module van Hittech Multin in Delft 
naar Kuala Lumpur. Door de volledige supply chain van deze module in 
Maleisië te doen en tegelijkertijd te verschuiven naar lokale, goedkopere 
leveranciers via intensieve sourcing, is de overdracht van deze module 
een succes geworden en kon de moduleprijs aanzienlijk verlaagd 
worden voor de klant. 

We hebben een gestage groei gezien in Maleisië en in oktober 2013 
is Hittech Assembly Malaysia verhuisd naar een nieuw gebouw van 
1000 m2 in Subang Jaya. Naast de bestaande activiteiten van Hittech 
Assembly Malaysia is daar ook een engineeringafdeling opgezet voor 
werk in Solidworks en ProE voor onze interne en externe klanten.
Onlangs is Hittech Assembly Malaysia gestart met het samenstellen 
van twee nieuwe modules, de Roll-Out en de Die-Ejector, modules 
die worden gebruikt in het ESEC-platform van Besi Semiconductor. In 
de komende maanden wordt ook gestart met de productie van twee 
modules voor het Datacon platform van Besi.
Voor deze modules moest een uitgebreide opleiding worden gevolgd 
in nauwe samenwerking met onze klant. De Roll-Out-module vereist 
bijvoorbeeld nauwkeurige uitlijning voor drie onderling samenhangende 
beweegbare assen.  
Om de continuïteit in prestaties en kwaliteit te verzekeren, heeft Hittech 

Assembly Malaysia een in-house trainingsprogramma voor haar huidige 
en toekomstige technici ontwikkeld. Bovendien zijn ERP software en 
assembly software geïmplementeerd.
Door het sterke supply chain management, de concurrerende prijzen en 
verdere versterking van de organisatie heeft Hittech Assembly Malaysia 
opdrachten binnengehaald voor verschillende nieuwe modules van 
haar belangrijkste klant in Maleisië, Besi Apac Sdn Bhd. In 2014 en 2015 
is Hittech Assembly Malaysia door Besi bekroond met de Preferred 
Supplierstatus.

Voor microscopen voor de oogheelkunde werd vanaf 2003 op basis van 
de bestaande tubussen een nieuwe, ergonomisch geoptimaliseerde 
draaibare tubus met geïntegreerde beeldomkering ontwikkeld. De 
verantwoordelijkheid van Hittech Prontor lag op het gebied van de 
optica en de mechanica van de behuizing. Dit product wordt compleet bij 
Hittech Prontor gemaakt.

In 2010 heeft Hittech Prontor een stereo cameramodule met twee 
hoogresolutie camera’s ontwikkeld en daarna ook in productie 
genomen. Deze camera’s zijn geïntegreerd in een uiterst nauwkeurig 
optomechanisch systeem. Deze stereo cameramodule zorgt voor 
briljante 3D beelden van microchirurgische handelingen, bijvoorbeeld 
voor documentatie of presentaties in de collegezalen van universiteiten.

Diafragma‘s voor de halfgeleiderlithografie 
In 1999 werd begonnen met de ontwikkeling van een diafragma met een 
optische diameter van maximaal 256 mm. Daarmee is het het grootste 
diafragma dat ooit bij Hittech Prontor is ontwikkeld en gebouwd. 
Synchroon met de diafragmaopening wordt de verticale positie van 
het diafragma versteld. Naast de enorme diafragmaopening zijn de 
uitdagingen van dit product te vinden in de weerstand tegen slijtage, 

afwezigheid van stofdeeltjes in een agressieve omgeving en de lange 
gebruiksduur in de objectieven. Via Carl Zeiss worden deze diafragma’s 
aan ASML geleverd.

Objectieven voor de filmindustrie
In 2001 begon in samenwerking met Carl Zeiss  de ontwikkeling van high-
end objectieven voor de filmindustrie. De focus van Hittech Prontor lag 
hierbij op de montage van de lenzen en de mechanische constructie. 
In 2012 ondersteunde Hittech Prontor 
Carl Zeiss bij de ontwikkeling van 
een nieuwe serie anamorfische 
high-end objectieven 
voor de filmindustrie. 
Voor de verschillende 
brandpuntafstanden 
werd de constructie 
gemodificeerd, de 
beweging van de lenzen 
geoptimaliseerd en 
de complete productie-
documenten opgesteld.

vervolg van pagina 1

Zie ook: 
http://www.northlabphotonics.com/product-category/fbg-manufacturing/
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Hittech Gieterij Nunspeet investeert  
in een Laempe LL-20 kernschietmachine

Onlangs heeft Hittech Gieterij Nunspeet de kerncapaciteit uitgebreid door de 
aanschaf van een Laempe kernschietmachine type LL-20 Coldbox. Hiermee 
kunnen complexe 6-delige kernen met een volume van 20 liter worden 
geproduceerd.

Door de automatische 
spansystemen kan er 
binnen enkele minuten 
een productwissel 
plaatsvinden, waardoor 
de flexibiliteit verder 
wordt verhoogd. 

De machine zal medio 
oktober operationeel zijn.

Hittech Group Update
Beurzen
De komende maanden zal Hittech Group aanwezig zijn op een aantal beurzen, 
te weten de Compamed, de Precisiebeurs en de Nortec beurs. De Compamed 
is de medische toeleverbeurs, welke onderdeel vormt van de MEDICA in 
Düsseldorf, Europa’s grootste medische beurs. De Precisiebeurs is natuurlijk 
dé plek voor High Tech Nederlandse technologie, waar Hittech uiteraard 
niet kan ontbreken. Als laatste zullen onze verspanende bedrijven zich 
presenteren voor het Noord-Duitse publiek in Hamburg op de Nortec beurs.
We zullen op de verschillende beurzen de laatste ontwikkelingen binnen 
onze bedrijven tonen en uiteraard ook met trots de nieuwste producten en 
competenties laten zien.   

Compamed 2015
Messe Düsseldorf
Stand H29.4 in Hal 08a
16-19 november 2015
Inschrijven: www.compamed.de

Precisiebeurs 2015
De Koningshof Veldhoven 
Stand 38
18 & 19 november 2015  
Inschrijven: www.precisiebeurs.nl

Nortec  2016
Hamburg Messe und Congress
Stand 124 Hal A1
26 – 29 anuari 2016
Inschrijven: www.nortec-hamburg.de 

Dymphia Roeterdink
Hoofd Bedrijfsbureau Hittech Bihca

Mijn naam is Dymphia Roeterdink en ik ben vanaf 10 
augustus werkzaam bij Hittech Bihca in Winterswijk. Als 
opleiding heb ik HEAO logistieke bedrijfskunde, Nima A 
en B en APICS CPIM. Ik heb gewerkt in verschillende 
functies in uiteenlopende branches, van verkoop, productmanagement en 
logistiek in de Fast Moving Consumer Goods tot aan de productie van koel-
ventilatoren.
Rode draad in die tijd was optimalisatie van het totale proces van klant tot 
leverancier, met behulp van ERP.
Ik ben getrouwd en wij hebben twee zonen. 

Nieuwbouw Hittech Multin

Na jaren van voorbereiding is de nieuwbouw van Hittech Multin bijna 
voltooid. Op de foto geen artist impression meer, maar een echt gebouw. De 
oplevering is gepland in oktober. Een maand later gaan we verhuizen. Qua 
ruimte en logistiek gaan we er fors op vooruit. We krijgen de beschikking over 
3500 m2 productieruimte en een grote cleanroom van 650 m2. We zitten straks 
ook vlak bij ons zusterbedrijf Hittech MPP, wat de samenwerking tussen onze 
bedrijven nog meer zal versterken.

Uitbreidingsinvesteringen bij Hittech Machining

DMG CTX800
Hittech Group is succesvol 
in optica. Dit resulteerde in 
de vraag naar complexere 
producten bij Hittech Machining. 
In de onderdelen voor de 

optica wordt vaak een helixvorm 
toegepast om een verstelling (voor 

scherpstelling) mogelijk te maken. 
De vraag naar deze helixvormen tezamen 

met een uitbreidingsvraag heeft bij Hittech geleid tot 
de aanschaf van een DMG CTX800. Deze machine is in feite een draaibank 
met daarin een complete (5-assige) freesbank. Zoals gebruikelijk bij Hittech 
Machining is ook deze machine in staat producten te maken in het mu-bereik. 
Daarnaast heeft de machine speciale opties zoals hogedrukkoeling voor het 
verwijderen van bramen zodat een glad oppervlak kan worden gegarandeerd. 
De machine is geplaatst bij Hittech MPP.

DMU Mori 105MB
Bovendien is ten behoeve van Hittech 
MPP een nieuwe DMU Mori 105MB 
5-assige freesmachine aangekocht voor 
het frezen van grote complexe titanium 
onderdelen. Deze machine heeft een 
werkbereik van 1400x1240x750 mm en zal 
in oktober geleverd worden. 

DMG Mori NLX1500 
Een andere ontwikkeling in de 
markt is de zogenoemde globoid 
vertanding. Door middel van dit type 
vertanding kan bij gelijkblijvende 
constructieafmetingen een hoger 
koppel worden over gebracht. 
Ook hier is wederom een 
uitbreidingsvraag gekoppeld aan 
een nieuwe bewerkings mogelijkheid 
en dit heeft geresulteerd in een 
nieuwe draaibank, te weten een 
DMG Mori NLX1500 machine, 
geplaatst bij Hittech Bihca.
Bij beide machines is rekening gehouden met de ontwikkelingen op “smart 
industry” gebied en is gekozen voor software die gekoppeld kan worden aan 
het ERP-systeem en aan automatisering.


