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WAT WE ZIJN

Gespecialiseerd advies- en ingenieursburo voor research, 

development en realisatie van intelligente en autonome 

machines -  van productie-apparatuur, meetopstellingen 

tot complete  robotica-oplossingen. 

WAT WE DOEN

WIE WE ZIJN

Ingenieurs met systeem-inzicht, diepte kennis en passie 

voor mechatronica, mechanica en  software. Onze projecten 

kenmerken zich door samenwerking over verschillende 

disciplines. Onze ingenieurs beschikken over  uitstekende 

softskills, en worden middels interne talent coaching 

continu verder ontwikkeld
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CONCEPT STUDIES

innovatieve product ideëen van onze klanten onder-

zoeken op technische haalbaarheid, vaak een 

opmaat voor: 

ONTWIKKELING VAN MEETOPSTELLINGEN

Voor R&D, of  kwali�catiewerkzaamheden realiseren 

wij (op projectbasis) meetinstrumenten en testop-

stellingen. Nobleo ontzorgt van speci�catie tot en 

met turnkey oplevering. Hoofd- & detail ontwerp, 

integratie, en test. Nobleo gebruikt zijn eigen 

toeleverketen van externe maakbedrijven, maar kan 

desgewenst gebruik maken van de leveranciers van 

onze klant.

ONTWIKKELEN VAN PRODUCTIE-APPARATUUR

Machines voor een  24/7 productie-omgeving. In 

verband met de hoge verwachtingen op gebied van 

betrouwbaarheid, operationele kosten en onder-

houdbaarheid worden deze aspekten het 

ontwerptraject expliciet meegneomen.  

Nobleo verzorgt de complete documentatie inclusief 

CE markering, en alle vereiste kennis voor toekom-

stige (volume-) productie. Op verzoek van de klant 

kan Nobleo prototypes realiseren. 

ONTWIKKELEN VAN ROBOTICA-OPLOSSINGEN

Nobleo is deskundig in de electronica en software 

van servicerobots. Dit type robots voert taken uit die 

voor de mens saai of gevaarlijk zijn. Nobleo gebruikt 

een eigen ontwikkeld besturingssysteem dat in 

verschillende typen robots toepasbaar is en door 

een modulaire architectuur snel (her)con�gureer-

baar is naar uiteenlopende sensor / actuator 

oplossingen.  Hierdoor kan de klant snel zijn product 

op de markt brengen. Nobleo ondersteunt de klant 

met  een simulatie-omgeving geënt op toekomstig 

gebruik. Ook kan Nobleo zorgdragen voor het 

ontwerp en realisatie van de hardware van de robot.

ONZE PROPOSITIES

ONZE KLANTEN


