INDEC nv ■ Bochtlaan 35 ■ 3600 Genk
Tel.: +32 (0) 89 62 14 34 ■ Fax: +32 (0) 89 62 14 36
info@indec.be ■ www.indec.be

Onlangs kon u in deze krant een artikel lezen met als titel ʻDe brains van Ford komen uit Limburg.ʼ In dat artikel had men het over de ﬁrma Indec. Indec staat voor Industrial Engineering
en Contracting.

Het is niet gemakkelijk om een label te plakken op de activiteiten van Indec. Eigenlijk kunnen
autoconstructeurs en de industrie in het algemeen voor alles terecht bij Indec. ʻVaak heeft de
klant niet veel meer dan een idee of een probleem. Aan ons om het idee uit te werken of het
probleem op te lossen. Wij zorgen voor het ontwerp tot en met de uitvoering en de coördinatie
van het volledige project,ʼ aldus Dirk Mingelinckx van Indec.

Voor de lakafdeling van
Ford Genk installeerde
Indec een natschuurinstallatie. Hierdoor verbetert de
lakkwaliteit en is de autolak
voortaan nog mooier en
egaler.
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Met de robotinstallatie van
Indec worden momenteel
de dashboards volledig
automatisch in de wagen
bevestigd.

Zoals u op de foto kan zien, kunnen ook
de dakhemel van de Galaxy en de SAV
automatisch in de auto gemonteerd
worden. Ook dit is een wereldprimeur
en een realisatie van Indec, waarmee
wij ons bevestigen in de wereld van de
automatisatie, meldt Dirk Fransen.

Eén van Indecʼs grote successen zijn de
ʻskilletlijnenʼ die Indec voor Ford heeft
ontworpen en geïnstalleerd. Dit zijn
ﬂexibele montagelijnen die de traditionele lopende band vervangen. Voor de
werknemers betekent dit een enorme
vooruitgang. De ʻskilletsʼ kunnen immers
individueel in hoogte aangepast worden,
zodat arbeiders overal gemakkelijk bij
kunnen. ʻOndertussen overwegen ook
andere Ford vestigingen gebruik te
maken van dit systeem,ʼ zegt Herman
Demulder van Indec.

U ziet, waar een wil is, is een weg. En dat
weten ze bij Indec waar te maken.
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Indec was vier jaar geleden nog een klein Limburgs bedrijf dat alleen voor Ford Genk ingenieursen engineeringswerk deed. Ondertussen heeft Indec vestigingen in Duitsland, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. Bovendien worden er naar de toekomst toe projecten bestudeerd voor
Jaguar en Land Rover. Grote autoconstructeurs bezuinigen tegenwoordig steeds meer op eigen
ontwikkelingspersoneel. Daarom doen ze meer en meer een beroep op ﬁrmaʼs zoals Indec.
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