
NIEUWSBRIEF
Beste relatie,

2012 is teneinde en het nieuwe jaar is alweer even van start gegaan! Graag informeren we u via deze nieuwsbrief over actuele 
ontwikkelingen binnen PK Machinebouw.

2012 is voor ons een mooi jaar geweest. Ondanks de alom bekende recessieperikelen, is dit tot nu toe langs ons heen gegaan. 
Wellicht heeft dat te maken met het klanttevredenheidsonderzoek van vorig jaar. De uitkomst heeft ons bevestigd in het  
gegeven dat we het goed doen. De uitslag gaf tevens goede handvatten om verder te gaan met investeren. 
Ook hebben wij in 2012 een bedrijf opgestart om onze laboratoriumapparatuur beter voor het internationale voetlicht te  
brengen, namelijk: AAA Lab Equipment.

AAA Lab Equipment B.V. is een innovatief bedrijf dat laboratoriumbenodigdheden ontwikkelt voor laboratoria in onder  
andere de voedselveiligheids- en tuinbouwsector. Ons hoofddoel is het bouwen van een betrouwbare, hoogwaardige en econo-
misch rendabele machine die menselijke fouten zoveel mogelijk voorkomt en het eenvoudige laboratoriumwerk automatiseert.  
Op microbiologisch gebied tilt onze apparatuur analyses naar een industrieel niveau.

V.l.n.r. Jeroen, Froukje, Jens, Peter en Carl.

Andere ontwikkelingen: 

•	 Per	 1	 juli	 2012	 is	 ons	 team	 uitgebreid	 met	 een	 nieuwe	 
 medewerker; Jens van den Berg. Jens liep eerder stage bij  
 PK Machinebouw en na het behalen van zijn diploma aan  
 de LIS met mechatronica (Leidse Instrumentmaker School)  
 zijn wij trots dat we hem aan ons team hebben  
 toegevoegd! 

•	 Onze	nieuwste	uitvinding,	de	automatische	kolonieteller	 
 IRINA, is inmiddels verkocht en staat sinds kort bij  
 Friesland Campina in Leeuwarden. Een video van deze  
 machine in actie vindt u op de website van AAA Lab  
 Equipment.

•	 De	uitplaatmachine	Kitty	4	die	we	in	het	voorjaar	van	2011	 
 afleverden in Lissabon, Portugal,  draait ook in 2012 als  
 een trein. Inmiddels zijn er meer dan 300.000 Petri-schaal- 
 tjes mee verwerkt.

•	 Sinds	 1	 december	 2012	 is	 ons	 machinepark	 wederom	 
 uitgebreid. We hebben er een CNC-draaibank bij én onze  
 CNC-freesbanken zijn tegenwoordig uitgerust met 3D- 
 software.

•	 Voor	2013	hebben	we	mooie	plannen:	naast	het	bouwen	 
 van meerdere IRINA’s, staat ook het ontwerp van een  
 nieuwe machine op stapel. Meer daarover hoort u in de  
 komende maanden.

Wij lopen voorop met de nieuwste technologieën om onze 
klanten de allerbeste kwaliteit en service te leveren tegen 
een eerlijke prijs. Met onze duurzame maatwerkoplossingen 
helpen we u graag vooruit. Neem voor een vrijblijvende af-
spraak om uw wensen te bespreken dan ook gerust contact 
met ons op.

Met vriendelijke groet,
Peter, Froukje, Jeroen, Carl & Jens

PK Machinebouw B.V. / AAA Lab Equipment
Contactpersoon: Peter Krul

Adres:	Veenderveld	47-J,	2371	TT		Roelofarendsveen
Telefoon:	(31)	071-3312738

E-mail: pkm@pkmachinebouw.nl
Website PK Machinebouw: www.pkmachinebouw.nl
Website AAA Lab Equipment: www.aaalabequipment.eu
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