
Steeds vaker kiezen ontwerpers voor kunststof onderdelen 
in machines en automaten. Een logische ontwikkeling. Zo 
biedt kunststof legio mogelijkheden om meerdere functies 
in één onderdeel te integreren. Ook qua vormgeving en 
kleurstelling zijn de vrijheden nagenoeg onbeperkt, waardoor 
het eindproduct behalve functioneel ook fraai kan zijn. Juist 
in de machine- en apparatenbouw komen de voordelen van 
kunststof volledig tot hun recht: als constructiemateriaal is 
het sterk en tegelijk licht in gewicht, duurzaam, gemakkelijk 
te reinigen en draagt het bij aan kostenreductie. 

Materiaalcombinaties
Door het combineren van twee kunststoffen of kunststof en 
metaal kan een onderdeel voldoen aan bijzondere visuele 
of mechanische eisen. Talloze variaties zijn mogelijk om uw 
eigen specificaties en de gewenste look & feel te realiseren. 
KIK maakt gebruik van kostenbesparende methodieken, 
die toepassing van 2K- of kunststof-metaalproducten ook 
in kleinere series haalbaar maakt. Zo produceren wij een 
bekertreef, waarbij lichtgeleidend polycarbonaat wordt 
omspoten met een speciale PA6-variant. Het resultaat: een 
multifunctioneel onderdeel dat bijdraagt aan de eigentijdse 
uitstraling van de drankenautomaat. 

Deskundig advies
Machineonderdelen zijn doorgaans onderhevig aan extreme 
stress door hoge of lage temperaturen, vochtigheid of 
mechanische belasting. KIK heeft de kennis in huis om vanuit 
de vraagstelling de juiste keuzes te maken, zodat kwaliteit 
en duurzaamheid al in het ontwerp worden verankerd. 

Machine- en automatenbouwers weten waar het vandaag de dag om 

gaat: hoge prestaties en betrouwbaarheid, maar ook een aantrekkelijke 

vormgeving. Tegelijk is er een voortdurende druk op de kostprijs. Kunststof 

onderdelen helpen machinebouwers innovatief én concurrerend te blijven. 

Machinebouw

 ‘Kunststof 
maakt het verschil’
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• Intern transport

• Machinebouw 

• HVAC

• Zuivering & Filtratie

• Bouw & Constructie

• Automobielindustrie

• Elektronica & Elektrotechniek

• Sport & Ontspanning

• Maritieme industrie

• Medische industrie

• Voedingsmiddelenindustrie

• Diversen

Betrokken van advies tot eindproduct

Thuis in talrijke markten

KIK Kunststoffen Industrie BV, gevestigd in Waalwijk 

(NB), is opgericht in 1968. Het bedrijf omvat een 

eigen matrijzenmakerij en een productie-unit met  

25 computergestuurde spuitgietmachines. Uitgebreide 

materiaalkennis en vijf decennia ervaring vormen de basis 

voor een hechte relatie met een keur aan opdrachtgevers 

binnen Europa. 

KIK beheerst het spuitgieten van kunststof tot in de finesses. 

Onderscheidend is de inbreng van kennis en praktijkervaring 

als het gaat om productontwerp en materiaalkeuze. Ook 

met sterkteberekeningen en spuitgietsimulaties kan 

een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling worden 

geleverd. Voor het spuitgieten van 2K-producten is een 

kostenbesparende methode ontwikkeld, waarmee ook 

kleinere productseries realiseerbaar zijn. 

Naast ‘custom moulding’ biedt KIK - deels uit voorraad - 

een breed assortiment standaardonderdelen voor intern 

transport zoals rollenbanen en aanvoersystemen. 
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