
 
 

 Adimec en Tegema lijnen op voor automatische 
uitlijning beeldsensoren 

 
 
Eindhoven – 29 oktober 2019 - Adimec (www.adimec.com), leverancier van high end 

industriële camera oplossingen voor OEM’s wereldwijd is een samenwerking 

aangegaan met Tegema, een multidisciplinaire systeemintegrator met 40 jaar ervaring 

in toegepaste fijnmechanica en mechatronica voor productie automatisering. 

 

Tegema ontwerpt en produceert een machine die voortbouwt op de 25 jarige expertise 

van Adimec in uitlijning van beeldsensoren en optieken. Dit project combineert de 

kennis en ervaring van beide bedrijven en levert een nieuwe generatie machine, welke 

geschikt is om de laatst beschikbare CMOS beeldsensoren op optieken te kunnen 

uitlijnen.  

 

De nieuwe machine is modulair opgezet en kan door Adimec ingezet worden voor een 

grote diversiteit aan projecten welke vragen om hoge volumes in combinatie met zeer 

hoge nauwkeurigheden. 

 

“De machine is een krachtige toevoeging aan de mogelijkheden welke wij nu en in de 

toekomst aan onze klanten wereldwijd kunnen bieden”, aldus Leon van Rooijen, 

Business Line Director Global Security.  

 

“Fantastisch dat deze samenwerking nu gaat beginnen, wij kijken er naar uit om Adimec 

te ondersteunen in hun verdere groei”, vervolgt Sander Dorrestein, Project Solutions 

Director bij Tegema. “Met ons modulaire machine platform en kennis van assemblage 

technieken zorgen we ervoor dat de produktie efficiënt en flexibel uitgebouwd kan 

worden. Lokaal in Nederland, ook niet onbelangrijk!” 

 

Over Adimec  

Adimec Advanced Image Systems bv heeft zich sinds haar oprichting in 1992 

gespecialiseerd in de ontwikkeling en de productie van high end camera’s die voldoen 

aan de eisen van grote OEM’s in Machine Vision, Global Security en Healthcare 

markten. Adimec’s True Accurate Imaging® technologie brengt visionsystemen tot een 

hoger precisieniveau. Met kantoren wereldwijd focust Adimec zich op klantwaardering 

en persoonlijke klantondersteuning. Adimec positioneert zich als technologisch leider. 

Graag verwijzen wij u naar onze blog voor specifieke Vision vraagstukken. 

http://www.adimec.com/
https://www.tegema.nl/en/
http://info.adimec.com/blogposts/


 
 

Over Tegema 

TEGEMA is een multidisciplinaire systeemintegrator met meer dan 100 gedreven 
ingenieurs en bedrijfsadviseurs. Opgericht in 1976, hebben we meer dan 40 jaar 
ervaring op het gebied van precisiemechanica en mechatronica en combineren deze 
ervaring met de nieuwste robotica, software en big data-technologieën. 
 

In de loop der jaren hebben we een passie ontwikkeld voor het ontwikkelen en 
optimaliseren van productieprocessen en bijbehorende tooling en equipment.  

De verschuiving naar mass customization, digitalisering en toenemende 
innovatievereist specifieke kennis en equipment om flexibel en efficiënt te produceren. 
Tegema biedt deze expertise en equipment, onder ander door middel van ons modulair 
machine platform.  

Onze drive is om Industry 4.0-uitdagingen voor OEM's en eerstelijns 
systeemleveranciers op te lossen. Dit resulteert in een flexibel en efficiënt 
productieproces. Het team en middelen van de klant kunnen gericht blijven op zijn eigen 
innovatie. 

Daarnaast zijn wij een groot voorstander om productie lokaal te houden, om een 
inclusieve samenleving te behouden en het is duurzamer.  

We werken graag in innovatieve industrieën. Onze marktfocus ligt op Semiconductor, 
Medical, Mobility, Electronics, Photonics en Energy. Wij geven de voorkeur aan 
langdurige relaties; hoe beter we u kennen, hoe meer waarde we kunnen bieden. 

Contact Information 
 
Adimec Advanced Image Systems b.v. 
Tel: +31-40-2353900 
www.adimec.com 
 
Perscontact: E. Nugteren (enugteren@adimec.com) 
 
Tegema B.V. 
Tel: +31-40-2677677 
www.tegema.nl 
 
Contact: Pierre van Lamsweerde (pvlamsweerde@tegema.nl) 
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