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Kwaliteitsverbetering, 
tijdbesparing
Bramer heeft primeur van l i jmautomaat voor het mkb

TEKST EN FOTO’S  Kees de Vries

MACHINES      
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daarmee minder geschikt voor de kleine en middelgrote 
timmerfabrieken. Jan Grobben van Timmerfabriek Bramer 
was dezelfde mening toegedaan en zodoende is de eerste 
door Frank Kuipers van KMB geproduceerde machine bij 
Bramer geplaatst.”

Compact
Timmerfabriek Bramer is met twintig man personeel sinds 
twintig jaar een zelfstandig bedrijf binnen de Bramer Groep 
(Aannemers- en ontwikkelingsbedrijf met vestigingen in 
Vriezenveen, Geesteren, Dronten en De Wijk). De timmer-
fabriek staat in Geesteren en heeft twee productieafdelingen: 
de afdeling deuren en kozijnen en de afdeling houtskelet-
bouw, prefab elementen en toebehoren. Het timmerwerk is 
veelzijdig: naast kozijnen, daken, deuren, wanden, dakkapel-
len worden ook kant-en-klare units geleverd. “We maken 
alles behalve trappen”, zegt bedrijfsleider Jan Grobben. 
“Voorheen was dat voor tachtig procent bijna exclusief voor 
de eigen aannemingsbedrijven. Nu genereren we eenderde 
van ons werk uit Bramer-opdrachten. De andere tweederde 
halen we uit de markt. Zo weten steeds meer aannemers ons 
te vinden en zijn we één van de drie producenten in het 
netwerk van Toeleveringonline.nl.” Vooral die activiteit zorgt 
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Elke opsluitbank een lijmautomaat. Dat is 

de filosofie van bedrijfsleider Jan Grobben 

van Timmerfabriek Bramer in Geesteren. De 

door machinebouwer Kuipers Machinebouw 

KMB uit Vriezenveen ontwikkelde en door 

Gerretsen Wijhe geleverde compacte 

lijmautomaat past in dat concept. Het 

is zowel praktisch als financieel een 

interessante oplossing waarmee de timmerin-

dustrie uit de voeten kan.

“De huidige lijmautomaten zijn in eerste instantie qua 
investeringsniveau en afmeting geleverd aan middelgrote tot 
grote ondernemingen”, zegt Martin de Boer, verkoopleider 
van Gerretsen Wijhe. “Daarbij zijn ze meestal uitgerust met 
een automatische inrichting voor het inschieten van deuvels. 
Dat is een mooie techniek, maar kost wel procestijd. De 
uitdaging bij het lijmen van contra’s zit hem niet in het 
inschieten van deuvels, maar in het efficiënt aanbrengen van 
de pastalijm. Het maakt bestaande lijmmachines duur en 

1 De KMB- 

lijmautomaat 

bij Bramer is 

afgesteld voor 

Frencken SLS-

lijm dat zowel 

in patronen als 

kleinverpakking 

kan worden 

aangevoerd. 

2 Jan Grobben 

werpt een blik in 

de machine.
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3 Door zijn compacte omvang laat de lijmautomaat zich 

 gemakkelijk bij iedere opsluitbank plaatsen. 

4 Door de kap elektronisch naar boven te zetten is de 

 lijmautomaat optimaal bereikbaar voor reiniging en 

onderhoud. 

5 Timmerfabriek Bramer haalt eenderde werk uit Bramer- 

opdrachten en tweederde uit de markt.

6 Bramer is één van de drie kozijnproducenten in het netwerk 

van toeleveringonline.nl.
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voor een toename in de afzet. Met oog voor efficiency, 
arbeidsomstandigheden en kwaliteit van (vlak)verlijming 
van kozijnen, oriënteerde Grobben zich op een lijmauto-
maat en kwam bij huisleverancier Gerretsen terecht. Die 
had echter geen kant-en-klaar product in het assortiment 
dat aan de lijmwensen van Bramer voldeed. Grobben: “We 
hebben beperkte ruimte. We kunnen in de bestaande 
fabriek ook niet de hele routing omgooien voor een 
lijmautomaat. Er was dus een andere oplossing nodig. Ik 
geloof er sterk in dat je bij bedrijven van onze omvang en 
diversiteit van werkzaamheden het beste bij elke opsluit-
bank een kleine en compacte lijmautomaat kunt hebben. 
Vanuit die behoefte zijn we verder gegaan.” Doordat KMB 
een kanteltafel voor prefab elementen ‘met tal van 
slimmigheden’ voor Bramer had gebouwd, werd deze ook 
ingehuurd voor het bouwen van een compacte lijmauto-
maat. Resultaat is de KMB-lijmautomaat, type Topglue. 

Tijdbesparing
De Topglue kan kopse vlakken volautomatisch lijmen. Een 
scanner die automatisch de kopse kanten ‘leest’ werd voor 
Bramer met een beperkt aantal kozijntypen als te traag 
ervaren. De Boer: “Daarom is er een database aangemaakt 
van de profielen die Bramer gebruikt. De operator kiest 
het profiel en de lijmautomaat doet de rest.” Alle opgeno-
men profielen zijn oproepbaar op een besturingsunit met 
tien inch-touchscreen, al blijft het optioneel mogelijk de 
Topglue uit te rusten met een scanner voor de te verlij-
men profielen. De lijmtuit wordt automatisch gereinigd. 
Afmessen en schoonmaken van de producten na het 
opsluiten is door de uitgekiende lijmdosering tot een 
absoluut minimum beperkt. De Boer: “Daar zit ook de 
enorme lijm- en tijdsbesparing ten opzichte van handma-
tig lijmen. Bovendien is de lijmkwaliteit veel constanter en 
niet langer afhankelijk van het vakmanschap van degene 
die de lijmspuit hanteert.”

Compact
Zoals gezegd is het automatisch inschieten van de deuvel 
bij de Topglue niet mogelijk. Mede daardoor is de 
machine met een breedte van circa 1,5 bij 2 m erg 
compact. De Topglue kan kozijndelen inklemmen met een 
lengte van 300-6300 mm (houtafmetingen 50-200 mm 
hoog, 40-200 mm breed). Het lijmgedeelte zit in een 
flexibele kooiconstructie die het interne van de machine 
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in gebruik afschermt. “Doordat de kap elektronisch in zijn 
geheel naar boven is te zetten, is het interne van de 
machine goed bereikbaar voor reiniging en onderhoud”, 
aldus De Boer. De werkhoogte is 925 +/- 20 mm. De 
KMB-lijmautomaat is afgesteld voor Frencken SLS-lijm. 
Deze kan zowel in patronen als kleinverpakking worden 
aangevoerd. Lijmpatronen zijn offline te maken op kantoor 
zonder additionele software. Ook het tekenen/inprogram-
meren van het lijmpatroon aan de machine is mogelijk. 
Een volledig in rvs uitgevoerde lijmpomp zorgt voor 
gelijkmatige verspreiding van de lijm over het kozijnvlak. 
De lijmtijd is afhankelijk van patroon circa 20-25 secon-
den. “Maar je weet zeker dat de lijm optimaal is verdeeld 
waardoor afmessen tot een absoluut minimum is beperkt”, 
aldus De Boer. 
Jan Grobben zegt: “Met deze nieuwe investering kunnen 
we efficiënt en zonder groot ruimtebeslag een snellere 
groei realiseren. Op de markt hebben we op gebied van 
kozijnen al niet te klagen en ook de prefabmarkt is 
groeiende. We houden ons productieproces graag beheers-
baar, en daar draagt de Topglue aan bij. We doen alles om 
goed en op tijd te leveren. Zo kennen onze klanten ons. 
En dat willen we ook in een groeifase graag continueren.”
De belangstelling voor de nieuwe lijmautomaat is groot. 
Een aantal bedrijfsbezoeken aan Geesteren heeft de 
orderportefeuille voor Gerretsen inmiddels al doen 
groeien. 
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