VERBINDINGSNIEUWS

Colt wordt
onderdeel Kingspan Group
Kingspan Group, gespecialiseerd in isolatie en bouwmaterialen, neemt Colt Investments Limited over, het moederbedrijf van Colt Group, waar Colt International deel van
uitmaakt. Na voltooiing van de overname zal Colt deel uitmaken van de divisie Kingspan Light & Air.

Klimaatsystemen
In de lasindustrie is Colt International bekend vanwege de
klimaatsystemen, met onder andere systemen voor adiabatische koeling, warmte-uitwisseling en terugwinning. De visies
en strategieën van Kingspan Light & Air en Colt vullen elkaar
aan. Colt blijft zijn klanten bedienen met het adviseren, realiseren en het in stand houden van energie-efficiënte en
duurzame installaties voor klimaatbeheersing en brandveilige
bouwwerken. Ook zonweringssystemen blijven onderdeel
van het productportfolio.
De voltooiing van de overname is afhankelijk van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten, maar zal naar verwachting uiterlijk op 10 april 2020 plaatsvinden.

Nieuwe productielijn CoWelder
Sinds 2016 heeft de Migatronic-lasgroep meer dan tweehonderd CoWelders verkocht in binnen- en buitenland. In
het licht van de groeiende vraag naar lascobots, breidt Migatronic uit met een nieuwe productielijn, uitsluitend voor

Logische keuze

het produceren en verder ontwikkelen van deze robotop-

“Volgens de CEO is de toegenomen vraag te danken aan het
feit dat ook de kleinere productiebedrijven willen investeren
in geautomatiseerde oplossingen om hun concurrentiepositie te verbeteren en om het tekort aan lassers op te vangen.
“Sinds een aantal jaren wordt veel gesproken over robots en
Industrie 4.0, maar voor veel kleine en middelgrote productiebedrijven zijn deze concepten moeilijk te implementeren.
Dat heeft deze bedrijven lang verhinderd om te proﬁteren
van de technologische vooruitgang. Verschillende kleine en
middelgrote bedrijven zijn echter op zoek gegaan naar passende automatiseringsoplossingen en zij zien lascobots als
een voor de hand liggende keuze.”

lossing.

Onderscheiden
“De grote vraag naar de CoWelder en onze knowhow hebben ertoe geleid dat we ervoor hebben gekozen om een
nieuwe productielijn te bouwen, uitsluitend voor de productie en ontwikkeling van de CoWelder. Dit betekent dat we
ons nog beter kunnen onderscheiden en ons sterker kunnen
richten op het ontwikkelen van oplossingen waar vraag naar
is vanuit de industrie”, zegt Christian Bols, CEO van Migatronic Automation.
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