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Kwalitatief hoogwaardige tandwielkasten voor  
producent van broodsnij-, verpakkings- en sluitmachines



 We werken al jarenlang probleemloos samen met BEGE. Wat wij het meest waarderen is 
het nakomen van afspraken, de korte levertijd en de goede prijs-kwaliteitverhouding.“ ”

Ing. Johan Lammen
Mede-eigenaar en Commercieel Directeur HOBA

HOBA BV is ontwikkelaar en producent van snij-, verpakkings- en sluitmachines voor 
de (semi)industriële bakkerij. HOBA is zowel nationaal als internationaal al meer dan 
50 jaar actief in de markt en daarmee een stabiele partner voor haar klanten.

HOBA begon in 1965 met het leveren van service aan bakkerijmachines. De 
grondlegger van het bedrijf ontwikkelde een blaasapparaat om een zak eenvoudig te 
openen. Deze populaire machine zorgde voor een toenemende vraag naar een 
snijmachine voor brood waarna dit apparaat ontwikkeld werd. 

Daarna volgde de ramensnijder met verticale snijdende messen en de productie van 
het bekende sluitsysteem met Kwik-Lok sluitingen. Inmiddels levert HOBA een 
complete, automatische lijn voor het snijden en verpakken van brood en kleinbrood. 

Snijden zonder verspilling

met de manier waarop de broden netjes gestandaardiseerd gesneden konden worden 
om verspilling zoveel mogelijk te voorkomen.

Op advies van BEGE heeft HOBA ervoor gekozen de kwalitatieve haakse tandwielkasten 
van ATEK in de machine te bouwen. De twee tandwielkasten van ATEK worden 
aangedreven door een centrale hoofdaandrijving die ervoor zorgt dat de twee 
centreerbanden via de haakse overbrenging synchroon draaien en het brood richting 
de messen beweegt. Door de twee tandwielkasten te voorzien van een zij-verstelling  
– één aan elke kant – is het mogelijk de invoerbreedte handmatig aan te passen. 
Hierdoor gaat een brood altijd gecentreerd door de messen. Zo wordt een optimaal 
snijresultaat bereikt.

“Je wilt als machinebouwer gewoon 
kwaliteit. De producten van BEGE zijn 
goed, stabiel en gaan nooit stuk. We 
gebruiken ze al jaren.“

Eén van HOBA’s snijmachines is de 
volautomatische broodsnijmachine  
Holly HSA-5. Tijdens de ontwerpfase  
van deze machine worstelde HOBA 

Flexibel en snel leveren

HOBA produceert zoveel mogelijk in eigen huis: de engineers assembleren de 
machines in de werkplaats en in de lashal lassen ze 40% van alle frames. Om deze 
processen zonder problemen te laten verlopen, is het essentieel dat onderdelen 
vlot geleverd worden. Doordat BEGE voor HOBA in Sassenheim voorraad houdt, is 
het bedrijf verzekerd van korte levertijden en verminderde kans op stagnatie. 
Johan Lammen: “Doordat we onze eigen ontwerpafdeling hebben en de productie 
in onze eigen werkplaats houden kunnen we snel en flexibel op de klantwens 
inspelen. BEGE heeft hierbij een ondersteunende rol.”

Probleemloos samenwerken

Korte lijnen met BEGE’s sales en 
sales engineers

Voorraad in Sassenheim – op 
afroep beschikbaar waardoor we 
nooit misgrijpen

Juiste prijs-kwaliteitverhouding

Stabiel productportfolio met 
kwalitatieve producten

Zorgvuldigheid; de producten 
komen netjes binnen. Ze worden 
niet zomaar in een doos gegooid 
met kans op defect of 
beschadiging.

Waarom HOBA kiest voor BEGE

Holly HSA-5



HOBA werkt continu aan de ontwikkeling en uitbreiding van het 
productaanbod om hun klanten te voorzien van de perfecte 
oplossing. Door uitgebreide kennis en ervaring op de nationale 
en internationale markt weet HOBA het ontwerp van een 
machine te laten voldoen aan de hoogste engineeringeisen. 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuw model. Ook 
hierin zitten opnieuw de ATEK kasten van BEGE.

Innovatie

Naast snij-, verpak- en sluitmachines verzorgt HOBA ook complete transportsystemen 
voor de aan- en afvoer van groot- en klein brood. Andere voorbeelden van projecten 
zijn speciale ontbijtkoek-handlingsystemen, koelbanen en pizza-snijmachines. 

HOBA staat bekend om het meedenken met haar klanten, het zoeken naar passende 
oplossingen en laten kwaliteit daarbij altijd leidend zijn. Deze visie komt overeen met 
die van BEGE en dit zorgt voor een prettige, gebalanceerde samenwerking waarbij 
engineers van beide bedrijven samenwerken om nieuwe oplossingen te 
ontwerpen en flexibel te produceren.

Resultaat

Jarenlange continuïteit dankzij robuuste en bedrijfszekere ATEK tandwielkast

Kwalitatieve tandwielkast voor optimaal snijresultaat

Laag risico op storing of uitval

Fijne relatie tussen beide bedrijven: afspraken worden altijd nagekomen, keurige levering zowel 
qua levertijd als aandacht en zorg voor de verpakking 

Klantspecifieke oplossing

Mede door componenten van BEGE is HOBA in staat klantspecifieke machines te bouwen.



BEDREVEN IN
AANDRIJVEN

Bent u benieuwd naar wat BEGE voor u 
kan betekenen? 

Neem contact op . We delen onze kennis 
graag. 

BEGE ontwikkelt en optimaliseert 
branchespecifieke aandrijfsystemen

Meer weten?

Over BEGE

Sinds 1950 bedreven in aandrijven 

BEGE Aandrijftechniek creëert, optimaliseert en onderhoudt 
betrouwbare aandrijvingen zodat uw industriële onderneming, 
groot of klein, ontzorgd wordt.

We bieden complete en intelligente aandrijfsystemen die 
leiden tot efficiënte en productieve installaties met maximale 
continuïteit. De combinatie van onze eigen productielijnen én 
de overname van Ströter maakt BEGE uw partner voor 
betrouwbare en integrale aandrijfsystemen. Wij hechten 
waarde aan kwaliteit, efficiency en product- en 
procesinnovatie. 

Anton Philipsweg 30 
2171 KX Sassenheim

T. +31 252-220 220 
E. bege@bege.nl
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Expert in uw branche

We bouwen aan langdurige relaties waarbij we ons focussen 
op hoe onze aandrijfoplossing optimaal bijdraagt aan de 
realisatie van uw specifieke ambities. 

We combineren expertise in aandrijftechnologie met 
specifieke branchekennis. Het resultaat is een volledig 
geïntegreerde klantspecifieke aandrijving waarmee wij het 
concurrentievoordeel vergroten van de productiefaciliteit van 
onze klanten in tal van branches. We weten het antwoord op 
de uitdagingen van vandaag en de wensen van morgen in de 
industriële productie.

Levensmiddelen Land- & tuinbouw Verpakkingen Bulk & stortgoed Marine & offshore

Voedselveilig, efficiënt en 
hygiënisch verantwoord 
voor vochtige 
omgevingen.

Energiezuinig, sterk 
en kosteneffectief 
voor barre 
omstandigheden.

Flexibel, nauwkeurig 
en duurzaam voor 
hoge productiviteit.

Robuust en 
gecertificeerd voor 
een productieve en 
veilige omgeving.

Corrosiebestendig en 
betrouwbaar voor 
zware en extreme 
situaties.


