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•  64% meer opslagruimte dan 

alle andere automatische

platenmagazijnen 

•  bijna 200 m2 opslagbesparing 

door gebruik platenmagazijn

•  80% reductie handling tijden

•  zeer gebruiksvriendelijk 

besturingssysteem inclusief 

reststukregistratie

•  koppelen aan ERP-systemen 

mogelijk

efficiënter per m2

Topfinish brengt oppervlakken in beeld met elektronische microscoop

Juiste finishing op basis van perfect inzicht
Er worden steeds hogere eisen ge-
steld aan de oppervlaktekwaliteit en 
reinheid van onderdelen. De lat komt 
zelfs zo hoog te liggen, dat Cor Ver-
hoef van Topfinish in Mijdrecht zich 
wel eens afvraagt hoe ver je moet 
gaan om daar nog aan te kunnen be-
antwoorden. Topfinish gaat in ieder 
geval heel ver. De specialist in polijs-
ten, ontbramen en reinigen beschikt 
sinds kort bijvoorbeeld over een elek-
tronische microscoop om oppervlak-
ken nauwkeurig te meten en in beeld 
te brengen.

“Want de klanten verlangen van ons 
steeds meer kennis over hoe ze hun 
producten moeten behandelen”, legt 
Cor Verhoef uit. “We moeten dat il-
lustreren met foto’s, 3D beelden en 
sample testings, zodat ze het kunnen 
zien en voelen. Vroeger was het vol-
doende om onderdelen tot 10 keer te 
vergroten. Nu moet dat 20, 50 tot zelfs 
wel 700 keer. En dat geldt niet alleen 
voor onderdelen voor de medische in-
dustrie. Ook andere industrieën gaan 
steeds verder.”

Keuze juiste finishing
Een perfect inzicht in een onderdeel, 
geleverd door een meetmicroscoop, 
helpt bij de keuze van de juiste fini-
shing. Verhoef illustreert dat aan de 
hand van een nozzle, een klein onder-
deeltje met gaatjes. Dertig keer vergroot 
zijn heel goed alle inkepingen te zien 
die zijn veroorzaakt door het draaien en 
frezen. Ook de inwendige braampjes in 
de gaatjes. “In dit geval is centrifugaal 
ontbramen de juiste keuze. Je slijpt, 
schuurt de braam daarmee helemaal 
weg in plaats van dat je hem wegdrukt 
zoals bij vibreer- of trommelmachines.” 

Volledig machineprogramma

Cor Verhoef van Topfinish: “De klanten verlangen van ons steeds meer kennis over hoe ze hun producten moeten behandelen.”

Sterk vergroot door de meetmicroscoop zijn alle 
tekortkomingen aan een nozzle te zien: de inke-
pingen veroorzaakt door het draaien en frezen, 
en de inwendige braampjes in de gaatjes. Zo kan 
de juiste finishing methode worden bepaald.

Cor Verhoef runt Topfinish al 27 jaar 
en heeft zich daardoor, samen met zijn 
betrokken team, steeds verder kunnen 
specialiseren in de finishing en reiniging 
van vrijwel alle soorten onderdelen voor 
de industrie. Topfinish is importeur voor 
de Benelux van een aantal gerenom-
meerde machinemerken en kan zo een 
volledig machineprogramma leveren 
aan met name draaierijen, frezerijen en 
machinebouwers, inclusief de proces-
middelen hiervoor, zoals chips (stenen) 
en compounds (reinigings- en polijst-
middelen). In de demonstratieruimte 
in Mijdrecht kan Topfinish diverse ma-
chines laten zien en proeven uitvoeren 
om het meest geschikte proces voor 
een toepassing te bepalen. Daarbij on-
dersteunt ook de eigen polijsterij/loon-
werkafdeling de mogelijkheden om de 
klanten deskundig te adviseren en een 
compleet proces aan te bieden.

Machineverkoop trekt aan
Voor Topfinish is zowel de machinever-
koop als het loonwerk belangrijk, maar 
Verhoef ziet dat momenteel vooral de 
verkopen aantrekken. “Bedrijven inves-
teren weer echt in machines. Ze halen 
de finishing en reiniging in eigen huis 
om zich te onderscheiden met mooie-
re, schonere producten. Het gaat steeds 
meer om de details.”
De machineverkopen gaan ook zo 
goed omdat onderdelen steeds fijner 
en kleiner worden en complexere vor-
men krijgen. “Hierdoor is finishen met 
de hand vaak niet meer te doen. Dan zit 
je een half uur te ontbramen onder een 
loep. Vaak kan een simpel machientje 
al uitkomst brengen. Als dat 90 procent 
van de bramen verwijdert, is een klant 
daar al heel gelukkig mee.” 

Reinigen
De markt vraagt ook steeds meer om 
een goed gereinigd product. De oplos-
singen daarvoor zijn er, maar zijn vaak 
onbekend. “Iedereen kan draaien en 
frezen maar kennis over de volgende 
stap is niet zo voorradig. Daarom laten 
we dat telkens en overal weer zien”, al-
dus Verhoef. Topfinish biedt een goede 
mix van reiniging, ontbramen en polijs-
ten en dat is volgens hem fijn werken. 
“Na ontbramen is reinigen eigenlijk een 
must. Anders is je product nog steeds 
vuil door slijpsel of verkleuring. Omdat 
wij weten wat de verontreiniging pre-
cies is, kúnnen we het goed reinigen 
– en ook het drogen om vlekken en 
corrosie te voorkomen - meteen mee-
nemen. Zo kunnen we een compleet 
concept neerzetten.”
Ook bij het reinigen en drogen gaat de 
advisering van Topfinish ver. Als het no-
dig is wordt daar zelfs een chemicus bij 
betrokken om het juiste middel en de 
dosering, temperatuur en tijd te bepa-
len. “Kennis is ongelooflijk belangrijk in 
dit tijdperk van Industrie 4.0”, zegt Ver-
hoef, die tot zijn genoegen constateert 
dat de jonge generatie gek is op infor-
matie. “Ik merk dat ze echt alles willen 
weten over behandelingen als hoog-
glans polijsten en verdichten. Ze zijn 
nieuwsgierig en pakken het op. Voor 
de toekomst van Nederlandse maak-
industrie is dat een geruststellende ge-
dachte.” 
www.topfinish.eu


