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MFE breidt activiteiten uit met Machinefabriek Bos Kampen

MFE versterkt marktpositie dankzij overname
EERBEEK – Machinefabriek Bos Kampen B.V. is per 16 augustus overgenomen door de MFE
Group, waartoe ook MachineFabriek Eerbeek B.V. (MFE) behoort. Door de bundeling van
expertise en activiteiten kan MFE een totaalpakket bieden voor de verwerking van grote
metalen onderdelen, van ontwerp en engineering tot reparatie, montage, onderhoud,
toelevering en machinebouw. De twee zusterbedrijven zullen opereren onder de gezamenlijke
paraplu MFE. Bos Kampen B.V. heet voortaan MFE Kampen B.V.

Beide bedrijven hebben elk hun eigen expertise in groot metaalbewerking, maar opereren ook voor
dezelfde marktsegmenten en zelfs opdrachtgevers. MFE bestaat al 101 jaar en richt zich met circa 85
medewerkers meer op industrieel onderhoud en machinebouw naast grootverspaning (draaien,
frezen, slijpen, balanceren en langgatboren). Zij beschikt onder andere over een CNC-draaibank van
uitzonderlijk formaat (20 meter lang en 2.400 mm doorsnee).
Machinefabriek Bos Kampen B.V. bestaat 40 jaar en is met 30 medewerkers gespecialiseerd in
complex las- en lasconstructiewerk, de bewerking daarvan en groot carrousel draaien. Daarnaast
bouwt het bedrijf machines (m.n. voor betonproductie) en industriële installaties. Recent heeft Bos
Kampen nog geïnvesteerd in een grote carrouseldraaibank (diameter 4.250 mm x hoogte 2.900 mm)
en frees-/kotterbank (15.000 x 3.000 x 5.000 mm).

Grote voordelen
Door de activiteiten samen te voegen, krijgen klanten voortaan één aanspreekpunt voor al hun vragen
op het gebied van mechanische metaalbewerking. Han Schoppink, holdingdirecteur en directeur van
MachineFabriek Eerbeek B.V.: “Wij waren op zoek naar mogelijkheden om de activiteiten van MFE uit
te breiden, zodat wij klanten een compleet pakket kunnen bieden. Machinefabriek Bos Kampen vult
ons daarin uitstekend aan.”
Beide bedrijven beschikken over eigen engineering en door de clustering van deze expertise kan MFE
klanten adequater adviseren. Schoppink: “Er ontstaat een synergie waarbij wij de totale
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productiecapaciteit optimaler kunnen inzetten en opdrachtgevers meer handling uit handen kunnen
nemen. Daarmee willen wij de doorlooptijden korter en onze dienstverlening sneller maken.” De twee
bedrijven blijven vanuit hun huidige locatie, respectievelijk Kampen en Eerbeek, opereren.
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