
Perforex bewerkingsmachine in nieuwe vestiging P&V 
Een voorsprong in automatisatie 
 
Gevestigde waarde binnen de bordenbouw 
 
Al meer dan 30 jaar is het bedrijf P&V Panels uit Heusden-Zolder een belangrijke speler in het 
ontwerpen, bouwen en upgraden van distributie- en stuurborden. Met meer dan 200 medewerkers 
staan zij garant voor kwaliteit, flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid. P&V is zowel actief in 
serieproductie als maatwerk en heeft de knowhow en ervaring om voor elk project een 
hoogkwalitatieve en kostenefficiënte oplossing aan te bieden. 
 
Actief in West-Vlaanderen 
 
“In 2019 hebben we Bekaert Electric uit West-Vlaanderen overgenomen”, legt Koen Pellaers, Sales 
Director bij P&V, uit. De bedoeling was om in deze regio dichter te staan bij de regionale klanten bij 
het uitwerken van projecten en in de nabijheid van de lokale bedrijven te zitten wanneer er een FAT 
(Factory Acceptance Test) dient uitgevoerd te worden. 
 
“In de nieuwe vestiging voor P&V in Kortrijk (Marke) is er het voorbije jaar hard gewerkt om onze 
processen en procedures te implementeren”, vult Koen aan. “Na de overname zijn we erin geslaagd 
om geen enkele werknemer te verliezen en ondertussen zelfs het aantal werknemers te 
verdubbelen, zodat we de lokale flexibiliteit van een kleine vestiging kunnen combineren met onze 
technische kennis. Zo willen we ook de Oost- en West-Vlaamse potentiële klanten overtuigen. Om dit 
te helpen realiseren is recent Steven Perrault als Account Manager voor Oost- en West-Vlaanderen in 
dienst genomen.” 
 
Productieproces start met Perforex 
 
Een van de elementen om de productie efficiënter te laten verlopen was het investeren in een Rittal 
bewerkingsmachine Perforex BC. Dit is een machine waarmee op een snelle manier in de 
behuizingen en montageplaten de nodige uitsparingen en boringen kunnen gemaakt worden die 
nodig zijn voor de opbouw van stuurkasten. 
 
Geert Peeters, Strategic Purchase Manager bij P&V, verklaart dit verder: “In onze vestiging in 
Heusden-Zolder gebruiken we nu 15 jaar drie van deze machines en deze hebben intussen duidelijk 
hun betrouwbaarheid bewezen. De gegevens voor de bewerkingen worden rechtstreeks 
gegenereerd binnen EPLAN Pro Panel als het concept van de schakelkast in 3D ontworpen wordt, 
ofwel worden de data gegenereerd via een zelfgeschreven interface als de lay-out van de kast via een 
ander programma gemaakt wordt. Eens de engineering gebeurd is, kan men met de machine de 
nodige mechanische bewerkingen op een snelle en kwalitatieve manier uitvoeren.” 
 
Het grote voordeel van Perforex uit zich wanneer meerdere behuizingen bewerkt moeten worden. 
Alle uitvoeringen zijn identiek en de engineering hoeft slechts één maal voorbereid te worden. Ook in 
de nieuwe vestiging is EPLAN de standaard software voor de engineering en zo heeft P&V meer dan 
20 licenties. 
 
“De implementatie van de nieuwe machine is vrij vlot verlopen, na een week van installatie en 
opleiding van de medewerkers, waren zij in staat de machine al volledig in te zetten binnen het 
productieproces. Het technisch ontwerp van de projecten gebeurt nu meestal in Kortrijk (Marke), 
maar kan evengoed in de vestiging in Heusden-Zolder doorgaan doordat we dezelfde standaarden 
gebruiken. Op die manier kunnen we ons engineeringsteam flexibel inzetten.” 



 
Een blik op de toekomst 
 
Koen Pellaers kijkt vooruit naar de toekomst: “Momenteel bekijken we de uitbreidingsmogelijkheden 
in Nederland. We hebben reeds verschillende belangrijke projecten gerealiseerd voor Nederlandse 
klanten, maar we bestuderen de mogelijkheid van een lokale vestiging omdat nabijheid een 
sleutelelement is en om onze dienstverlening te garanderen aan de klanten. We willen niet enkel 
onze activiteiten geografisch uitbreiden en verdiepen ook ons aanbod. Ondertussen hebben we onze 
serviceactiviteiten verder uitgebouwd; zo kunnen we met 8 ploegen instaan voor het gepaste 
onderhoud van stuur- en verdeelborden en staan we garant voor het op niveau houden van de 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit zowel tijdens het ontwerp en de productie maar ook na de 
installatie en bij de eventuele upgrade van een elektrisch bord. Onze extra troef is dat we dit 
merkonafhankelijk doen en zo één aanspreekpunt kunnen zijn voor alle elektrische borden binnen 
een bedrijf.” 
 
Ook binnen het engineerings- en productieproces worden verdere stappen van optimalisatie 
bekeken: nog dit jaar zal P&V een draadconfectiemachine aankopen. Hierdoor kan de noodzakelijke 
tijd voor de bekabeling drastisch ingekort worden. De basisvereiste blijft wel dat de engineering op 
een correcte manier voorbereid is binnen EPLAN Pro Panel. 
 
Geert Peeters bevestigt dit en verklaart verder: “Wanneer de engineering zo diep geïntegreerd wordt 
binnen de voorbereiding van het productieproces, zien we dat de datakwaliteit van onze leveranciers 
erg belangrijk is om op een goede basis te kunnen starten. Dit is een element waarvan we kunnen 
aantonen dat Rittal enorm goed scoort. Anderzijds zien we dat wanneer de doorlooptijd binnen onze 
productie verkleint, we moeten kunnen vertrouwen op onze leveranciers om de materialen op het 
juiste moment en met een onberispelijke kwaliteit toe te leveren. Rittal is hierbij één van onze betere 
leveranciers, zelfs tijdens de Coronacrisis bleven zij op een correcte manier toeleveren.” 
 
 


