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Hans Füldner mixt een Limburgs

accent met z’n Duitse achter-

grond. Ook in de aanpak zien we dat

terug in de combinatie van gemoede-

lijkheid en kwaliteit. Als directeur van

het gelijknamige, twaalfkoppige fami-

liebedrijf – ook zijn vrouw en zoons

werken in Heerlen – blikt hij tevreden

terug op de Glasstec waar veel klanten

de weg naar wisten te vinden en nieuwe

contacten zijn gelegd. ‘Verkoop van

machines, diensten en gereedschappen

hoort er bij en houdt ons uiteraard

draaiende, maar techniek voert voor mij

nog altijd de boventoon. Techniek is

mijn lust en mijn leven. Ook mijn jon-

gens hebben het virus: ik heb ze vanaf

de start naar buiten gestuurd. Kennis

doe je op bij de klant, niet hier op kan-

toor.’

Techniek boven alles

Sinds 1992 is Hans Füldner actief in de

glasindustrie, met verkoop van machi-

nes, onderdelen en gereedschappen en

het leveren van service en onderhouds-

werkzaamheden bij de klant. Het fami-

liebedrijf Füldner Machines is geves-

tigd in Heerlen (Zuid-Limburg), wat het

grote voordeel heeft centraal te liggen

in het afzetgebied Benelux en de Duits-

talige landen. ‘Het grootste marktaan-

deel ligt dan ook bij onze Oosterburen,

waar kwaliteit en goede service een

vereiste is. Hieraan danken we dan ook

onze goede naam. Als er om onder-

houd, gereedschappen of service

gevraagd wordt, proberen we hierbij zo

snel als mogelijk te helpen. Dat is mijn

uitgangspunt altijd geweest.’

Nog steeds staat Füldner bekend als hét

bedrijf dat gespecialiseerd is in Lattu-

ada machines, het betere merk onder

de diverse glasbewerkingsmachines.

Ook Mappi (hardingslijnen), Putsch

Füldner Machines
succesvol op Glasstec

‘We danken de goede naam aan onze
betrouwbaarheid en service’

>>‘Mits je de tijd neemt je in de klant te verdiepen, kun hem altijd de juiste oplossing bieden.’

‘Bij ons draait het om betrouwbaarheid, goede service en maatwerk. We zijn in

staat om te kijken naar de toekomst van het bedrijf en in het verlengde daar-

van mee te denken. Dat is ook het mooie van Adelio Lattuada: er is geen fabri-

kant die zo specifiek de wensen van een klant kan invullen.’
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Meniconi S.P.A (verticale zaagmachi-

nes), Denver (CNC machines), STA

(watercleanings) en Stefiglass (wasma-

chines) maken deel uit van de vertegen-

woordigingen van Füldner. Verkoop van

diverse slijtonderdelen en gereedschap-

pen (diamant en polijstschijven) beho-

ren eveneens tot het programma. Die

zijn altijd in voorraad.

Vertrouwd

Adelio Lattuada en Hans Füldner heb-

ben nu al bijna twintig jaar een goede

relatie; de band was vanaf het begin

zeer vertrouwd. ‘Het voordeel van Lat-

tuada machines is dat er flexibel geke-

ken wordt naar de wensen van de klant.

Omdat het glas dat bewerkt moet wor-

den alsmaar dikker wordt en de afme-

tingen groter, worden de machines ook

aangepast op onder andere het aantal

spindels, de dikte-instelling, de afmetin-

gen van de machine en de draagcapaci-

teit qua gewicht. Zo zijn er ook tal van

opties die erbij genomen kunnen wor-

den. Met ons wordt overlegd wat alle

mogelijkheden zijn.’

Lattuada heeft zich vooral in de diepte

ontwikkeld. Füldner: ‘Niet van alles half

doen, maar een paar dingen zo goed

ter zijn mogelijk. Met zoveel opties kun

je een klant, mits je de tijd neemt je in

hem te verdiepen, altijd de juiste oplos-

sing bieden. Op die manier zijn de lij-

nen kort en neemt het vertrouwen

alleen maar toe.’

‘Afterservice’

Nadat een machine verkocht en geïn-

stalleerd is, staat Füldner geheel ter

beschikking voor een goede ‘afterservi-

ce’. Hans Füldner: ‘Bij aankoop van een

nieuwe machine is er de mogelijkheid

om de ‘oude versleten machine’ in te

ruilen tegen een goede prijs, wat de

drempel van aankoop van een nieuwe

machine weer wat lager maakt. De

‘inruilmachine’ wordt in onze werk-

plaats grondig gereviseerd; denk aan

nieuwe slijtonderdelen, lagers, spuit-

werk en dergelijke. Eenmaal klaar, en

bijna in nieuwstaat kun je wel zeggen,

worden deze revisiemachines weer met

garantie verkocht. Kwaliteit is dus ook

gegarandeerd bij een tweedehandsje.

mogelijk. Neem de TLR 13AVC, een der-

tienkoppige rechtlijnige kantenbewer-

kingsmachine, standaard geschikt voor

het bewerken van vlakglas met de moge-

lijkheid van 0 tot 45° verstek te slijpen,

met als optie zelfs tot 60°. Van deze

machine zijn vijf types beschikbaar:

standaard voor float tot 55 millimeter

dikte, maar zelfs 60, 80 en 100 millime-

> Füldner Machines succesvol op Glasstec

De stand van Denver dat CNC machines op de markt brengt.

De TLR 13AVC, een dertienkoppige rechtlijnige kantenbewerkingsmachine. Foto: Adelio Lattuada
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Daarom ben ik ook niet bang voor een

Chinees product. Hoe goed ook geko-

pieerd de onderdelen zijn bij zo’n exo-

tisch product lastig te achterhalen.

Denk je dat een gerenommeerde fabri-

kant een dergelijk risico wil nemen met

een dertienkoppige machine?’

‘Ook onderhoud maakt het verschil,

weet elke ondernemer’, besluit Füldner.

‘In crisistijden wordt het eerste bezui-

nigd op de aanschaf van nieuwe machi-

nes. Onderhoud wordt dan juist belang-

rijker om de levensduur van een machi-

ne te verlengen. Maar onderhoud is

altijd belangrijk en dat wordt in drukke

tijden nog wel eens vergeten. Het effect

is dat je storingen krijgt in tijden dat je

ze niet kunt gebruiken. Op termijn

snijd je je in de vingers.’ < De stand van Adelio Lattuada tijdens Glasstec 2010. Foto’s: Adelio Lattuada
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