
Metal Work is een wereldwijd opere-

rende organisatie. Het hoofdkantoor 

is gevestigd in het Italiaanse Brescia. 

Metal Work produceert, distribueert, 

adviseert, onderhoudt en verkoopt 

pneumatische componenten voor 

automatiseringssystemen. Een verpak-

kingssysteem is een voorbeeld van een 

dergelijk systeem. In de loop der tijd is 

Metal Work uitgegroeid tot een belang-

rijke speler in deze markt. Sinds begin 

jaren tachtig is de organisatie ook actief 

in de Benelux. Vanuit het Gelderse Ede 

wordt de Benelux van pneumatische 

componenten voorzien.

C H A R M A N T E PA R T N E R

“Metal Work valt binnen de markt 

vooral op dankzij de eenvoudige rechttoe 

rechtaan pneumatiek”, analyseert sales 

manager Freek van der Waardt. “Onze 

techniek is verfi jnd simpel en de produc-

ten zijn dan ook eenvoudig van opzet.” 

Het Italiaanse ‘merk’ onderscheidt zich 

dus met eenvoud. Er is echter méér. Van 

der Waardt: “De charme van het werken 

met Metal Work schuilt voor klanten in 

het persoonlijke contact. Wij hechten 

sterk aan een goed relatiebeheer. In Ede 

werkt op dit moment een enthousiast 

elftal dat open en klaar staat voor de 

klant. Bovendien is iedereen technisch 

goed onderlegd, zodat de klanten 

– zonder doorverbinden - snel en effi  ciënt 

worden geholpen. Zelf vind ik het 

prachtig om technisch mee te denken 

met de klanten en uiteindelijk de juiste 

spullen te leveren.” 

O M VA N G R I J K A S S O R T I M E N T

De complete productie vindt plaats in 

Italië. “Maar de afdeling Research & 

Development wordt continu gevoed met 

de ideeën van de mensen ‘in het veld’. 

Onze producten spelen hierdoor ook 

haarfi jn in op actuele trends en de meest 

veeleisende vragen uit de markt,” licht Van 

der Waardt het productieproces toe. Het 

assortiment van Metal Work is dan ook 

breed. Van der Waardt: “Recent bleek uit 

een intern onderzoek dat wij in 95 procent 

van de gevallen met ons assortiment 

aan de behoeften van machinebouwers 

kunnen voldoen.” Doorgaans kan Metal 

Work ook snel leveren, want het gros 

van het assortiment ligt op voorraad op 

de Frankeneng. Het wekt dan ook geen 

verbazing dat een dealer onlangs de leve-

ringsbetrouwbaarheid van Metal Work 

beoordeelde met maar liefst 96 procent. 

T O E PA S S I N G S G E B I E D E N

Het merendeel van de pneumatische com-

ponenten verstrekt Metal Work via zesen-

dertig dealers in de Benelux. Daarnaast 

levert het ook rechtstreeks aan de grotere 

machinebouwers. Een klein deel levert 

men rechtstreeks aan eindverbruikers. De 

pneumatische componenten vinden vooral 

gretig aftrek in de verpakkingswereld, de 

automobielindustrie, de agrarische wereld, 

de straalindustrie en de trailerbouw.

P N E U M AT I E K V O O R U ?

Denkt u gebruik te kunnen maken van 

een vorm van pneumatiek?

Neem dan gerust contact op met Metal 

Work. Zij staan de klant met alle plezier 

te woord om de mogelijkheden te 

bespreken. Metal Work beschikt zelfs 

over een afhaalbalie waar men direct 

componenten aan kan schaff en, zoals 

cilinders, ventielen, koppelingen en 

luchtleidingen. Metal Work is de klant 

graag van dienst. 
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Metal Work pneumatic

RECHTTOE RECHTAAN 
PNEUMATIEK
Wij mensen leven bij de gratie van lucht. De mensen van Metal Work pneumatic 

leven ook in een ander opzicht van lucht: door het verkopen van op luchtdruk 

bewegende pneumatische apparatuur. Dagelijks komen wij producten tegen waar 

pneumatische techniek aan ten grondslag ligt, zoals het suikerstaafje voor bij de 

koffi e. Hoogstwaarschijnlijk staat u zelden stil bij deze ‘luchtige techniek’. Vallei 

Business bracht daarom eens een bezoek aan Metal Work in Ede, op zoek naar 

het verhaal achter deze techniek. 


