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Een tevreden gebruiker aan het woord: 

VHE Industrial automation uit Eindhoven. 
“VHE Industrial automation is gespecialiseerd in het oplossen van aandrijf- en besturingstechnische 
vraagstukken en richt zich vooral op machinebouwprojecten (mechatronica). Wij zorgen ervoor dat de 
bewegende delen van machines bewegen in de juiste volgorde, op het juiste moment, en met de juiste 
snelheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid” aan het woord is Martin Rombout, directeur van VHE 
Industrial automation (VHE). “VHE beschikt over een zeer goed geoutilleerde werkplaats voor het 
samenstellen van kabels en kabelbomen, het bouwen van modulen en besturingskasten en het realiseren van 
complete aandrijf- en besturingstechnische installaties. Onze werkzaamheden omvatten het hele traject van 
ontwerp tot nazorg, inclusief het dimensioneren en leveren van aandrijftechnische componenten. De 
werkzaamheden en leveringen van VHE kunnen betrekking hebben op zowel prototypes, enkelstuks als kleine 
tot middelgrote series. In de loop der jaren heeft VHE specifieke ervaring opgedaan in een aantal branches. 
Dat zijn dan ook de werkgebieden die VHE meer te bieden heeft dan alleen onze algemene kennis en ervaring 

van aandrijf- en besturingstechniek, hoe breed en diep 
die ook is. In deze werkgebieden hebben we vaak 
voldoende aan een half woord, want we kennen de 
eisen, processen, producten en randvoorwaarden. En 
we beschikken over de capaciteit en creativiteit die 
nodig zijn om snel tot passende oplossingen te komen. 
VHE richt zich vooral op machinebouwprojecten voor 
o.a. automotive, voedings- en genotmiddelen en 
fijnmechanische industrie. De technische kennis en 
ervaring van onze medewerkers staat garant voor 
inventieve, innovatieve en economische oplossingen”, 
vervolgt Martin.  
 

“VHE is met IGE+XAO in contact gekomen omdat een aantal klanten van ons de intentie hadden om het CAE 
pakket SEE Electrical te gaan aanschaffen. De overweging van hen was vooral gebaseerd op de verwachting 
dat dit pakket een hoge prijs / prestatie verhouding zou hebben. Wij hebben gezamenlijk met onze klanten het 
pakket nader bestudeerd en waren al snel onder de indruk van de mogelijkheden van het pakket. Het besluit 
om een eerste licentie aan te schaffen was een logisch gevolg. Na de implementatie van SEE Electrical bij 
onszelf, hebben wij vervolgens de implementatie van dit pakket naar volle tevredenheid bij een aantal van 
onze klanten uitgevoerd. Voor het ontwerp van de aandrijf- en besturingstechnische installaties wordt frequent 
gebruik gemaakt van het CAE pakket. SEE Electrical onderscheidt zich van andere softwarepakketten door de 
lage instapdrempel. Onze engineers waren snel thuis in het pakket en waarderen de gebruiksvriendelijkheid 
van het pakket. Daarnaast heeft het pakket een ongekend aantal mogelijkheden zodat onze engineers in staat 
zijn de ontwerpen snel gereed te hebben voor onze productie afdeling. Gezien de steeds kortere doorlooptijden 
van projecten, is dit zeer welkom. De tevredenheid over het pakket laat zich het beste vertalen door de 
behoefte aan meerdere licenties. Wij hebben inmiddels 3 SEE Electrical Advanced licenties in gebruik”. Het 
enthousiasme van de engineers van VHE blijft overigens niet ongehoord. Steeds meer klanten van VHE 
hebben inmiddels al besloten tot de aanschaf van SEE Electrical. 
 
Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over VHE Industrial automation de website www.vhe.nl. 

 
Over IGE + XAO: 
De Groep IGE + XAO ontwikkelt, verdeelt en ondersteunt reeds meer dan 23 jaar software voor elektrotechnisch 
ontwerpen, toegespitst op 3 marktsegmenten: Industrieel elektrotechnisch ontwerpen, residentieel elektrotechnisch 
ontwerpen alsook software voor Harness-design (kabelbomen). IGE + XAO is sinds 1997 beursgenoteerd 
(Euronext Paris – NYSE Euronext). 
De Group IGE + XAO heeft meer dan 350 medewerkers wereldwijd, verspreid in 22 vestigingen in 16 landen.  Met 
meer dan 59 000 verkochte licenties is IGE + XAO een referentie in zijn vakgebied. Voor meer informatie bezoek 
ons op www.ige-xao.com of www.ige-xao.nl 


