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Engineering

Sterk in Engineering in de

•	 Apparatenbouw
•	 Machinebouw
•	 Leidingwerk
•	 Transportbanden
•	 Staalconstructies
•	 Trappen en bordessen
•	 Fabrieksinstallaties voor de chemie
•	 Petrochemie
•	 Levensmiddelenindustrie
•	 Luchtbehandeling
•	 Laad en lossystemen
•	 Sterkte berekeningen
•	 Eigen ontwikkeling
•	 Plotservice
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Hoe het allemaal begon...

AuTTeK, opgericht in 1998, begon als een eenmanszaak waarbij 
het accent lag op werkzaamheden in de automatisering. In de 
loop der jaren namen de opdrachten op het gebied van enginee-
ring toe. Een hechte samenwerking tussen AuTTeK en Holwerda 
S&E was het gevolg. Deze succesvolle samenwerking is op 1 
januari	2008	officieel	beklonken	in	de	vorm	van	een	V.O.F.	
 
AuTTeK	bestaat	uit	René	Visser	en	Sake	Holwerda.
René is sinds 1978 voornamelijk werkzaam geweest in de me-
taalindustrie. Na enkele jaren praktijkervaring op de werkvloer in 
de staal-en roestvrijstaal, is René verhuisd naar de tekenkamer. 
Naast ervaring in staal, en tekenwerk heeft René ook ervaring in 
machinebouw, tankenbouw, leidingwerk, plaatwerk, papierindus-
trie en zuivelindustrie. 

Sake is sinds 1990 werkzaam in de metaalindustrie. Sake hield 
zich op de tekenkamer bezig met het maken van werktekeningen 
in de apparatenbouw.

Na een periode te hebben getekend aan huis in Minnertsga werd 
het tijd voor een bedrijfspand. Dit werd een voormalig woonhuis 
op het industrie terrein in Berlikum. Dit bood ook de mogelijk-
heid voor uitbreiding met personeel. We werken nu met diverse 
tekenaars en rekenaars. Dit bracht ook meer administratie met 
zich mee waardoor we er voor gekozen hebben om ons team 
te versterken met een administratieve kracht zodat wij ons met 
engineering bezig kunnen houden.
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Engineering algemeen...

AuTTeK kan tekenwerk leveren in zowel AutoCad (2D) als in 
Inventor	(3D).	Opdrachten	voor	tekenwerk	kunnen	zowel	digitaal	
als op papier aangeleverd worden. AuTTeK beschikt over een 
grootformaatprinter (tot A0-formaat), waardoor het aanleveren 
van uw opdracht op papier tot de mogelijkheden behoort. Kiest u 
ervoor uw opdracht digitaal aan geleverd te kijgen,dan kan dit in 
uitwisselformaten	zoals	DXF	of	IGS	of	in	dwg	formaat.	Voor	pre-
sentatiedoeleinden kunnen we uw opdracht verwerken in forma-
ten als PDF, DWF en JPEG.  
AuTTeK voert op verzoek sterkteberekeningen uit. Bij het maken 
van de sterkteberekeningen behoort het hanteren van diverse co-
des, normen en methoden tot de mogelijkheden. 
Ook	is	het	mogelijk	om	op	locatie	door	AuTTeK	projecten	in	te	
laten meten. AuTTeK beschikt voor het uitvoeren van inmeetklus-
sen over verschillende meetgereedschappen, waaronder een 
laserwaterpas met een bereik van 600 meter.

Voor	alle	werkzaamheden	geldt	dat	gegevens	van	uw	opdracht	
veilig	zijn	bij	AuTTeK.	Zoals	in	de	Algemene	Voorwaarden	om-
schreven staat, wordt er discreet omgegaan met de gegevens 
van uw opdracht. Daarnaast wordt er dagelijks een back-up ge-
maakt van de informatie, waardoor u verzekerd kunt zijn van de 
continuïteit van uw project. 
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Voedingsindustrie...

Bijvoorbeeld voedings industrie; invetbaan t.b.v. het invetten van 
bolletjes deeg voor beschuit. Deze machine is compleet door ons 
ontworpen	op	specificaties	en	wensen	van	de	klant.	Dit	doen	we	
in nauw overleg om samen tot het gewenste resultaat te komen. 
Het wordt in 3D opgezet, waarna de complete werktekeningen 
gemaakt worden. Na goedkeuring door de klant worden er de 
DXF bestanden aangemaakt, zodat er een compleet snijpakket 
wordt aangeleverd. 
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Beton industrie...

Het ontwikkelen van mallen t.b.v. het storten van beton. Als 
voorbeeld een mal voor putten. Deze heeft weg draaibare zijkan-
ten, waarna de put d.m.v hydrauliek uit de mal word gelost. Alle 
onderdelen zijn hiervoor gesneden en daarna gezet. Dit wordt op 
zo’n manier ontwikkeld dat alles maar op één manier in elkaar 
past, wat de kans op fouten bij de montage reduceert. Het geheel 
wordt door ons doorgerekend op sterkte, zodat er met de juiste 
wanddiktes wordt gewerkt en niet over gedimensioneerd wordt.
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Apparaten bouw...

Onderstaand	een	voorbeeld;	het	gaat	hier	om	een	bovenste	seg-
ment van een mixer, welke compleet ter plaatse is opgemeten 
inclusief	alle	stutsen	en	leuningwerk.	Deze	mixer	heeft	een	RVS	
romp en een dubbelwandige kop, deze is van een stalen tranen-
plaat voorzien. Alles is hiervoor gesneden, inclusief alle sparin-
gen	voor	de	aansluitingen.	Vervolgens	in	een	fabriek	gebouwd	
en in één geheel op de mixer geplaats. Hierna kon het bestaande 
leidingwerk weer op de betreffende aansluiting worden aangeslo-
ten, zonder dat het moest worden aangepast.
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Fabrieksinstallaties...

Het verzorgen van complete fabrieksinstallaties. Waarbij het kan 
gaan om een compleet nieuwe installatie of het aanpassen van 
bestaande installaties. Indien er van de bestaande situatie geen 
of onvolledig gegevens zijn, dan wordt eerst de bestaande situ-
atie compleet in 3D opgezet. Hierna worden er voorstellen ge-
maakt van de mogelijkheden. Dit kan gaan om b.v. een transport-
band of een complete installatie die in de bestaande installatie 
geintegreerd moet worden. Alles wordt in eigen beheer gedaan; 
van het inmeten van het gebouw met installatie tot en met de 
werktekeningen en sterkte berekeningen aan toe. 
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Plaatwerk..

Van	de	meest	exotische	vormen	van	trechters	en	verlopen	ma-
ken wij 3D modellen, die daarna worden uitgeslagen t.b.v. snij-
werk.	Ook	hier	geldt	dat	dit	kan	op	basis	van	aangeleverde	speci-
ficaties	van	de	klant,	of	dat	we	op	locatie	alles	inmeten	en	hier	
een oplossing voor zoeken voor uw probleem.
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Sterkte berekeningen..

Voor	de	sterkte	berekeningenen	onder	diverse	codes	kunt	u	bij	
ons	terrecht.	Of	het	nu	gaat	om	staalconstructies,	stoomleidingen	
of druktanks. U ziet, we zijn van alle markten thuis.
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Eigen ontwikkeling...

AuTTeK doet aan eigen product ontwikkeling, welke onder licen-
tie gebouwd mogen worden. Het gaat hierbij om diverse richtin-
gen, zoals kassenbouw en machinebouw.



© AuTTeK vof Berlikum

Plotservice...

AuTTeK beschikt over printers van diverse afmetingen om uw 
werk	uit	te	kunnen	draaien.	Prints	van	grafische	afbeeldingen	
kunnen geleverd worden tot een formaat van 1meter x 60 meter 
in full color. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden van papier. 
Tevens kan het opgeplakt geleverd worden.

Ook	is	er	de	mogelijkheid	om	A5	of	A4	boekjes	af	te	drukken,	die	
compleet gevouwen en geniet gemaakt worden. Tevens kan hier-
van de opmaak voor u gedaan worden. Dit wordt b.v. toegepast 
voor handleidingen of folders.

Prints van lijntekeningen kunnen geleverd worden t/m A0-formaat 
en gevouwen op de standaard manier.
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Contact gegevens:

AuTTeK vof
Jetskereed 1
9041	VJ	Berlikum
Netherland

Tel.	0031	(0)518	46	22	22
Fax	0031	(0)518	46	13	28

web : www. auttek.nl
email:  info@auttek.nl

kvk:	01082914	te	Leeuwarden


