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GRAVEER- EN FREESBEDRIJF
INVESTEERT FORS EN BREIDT FLINK UIT

Repos gaat
verder dan
Dokkum
Repos graveer- en freestechnieken in Dokkum
breidde in 2008 ﬂink uit en investeerde fors in een
nieuwe vijf-assige freesmachine. De combinatie van
maximale nauwkeurigheid en veelzijdigheid bij
het maken van matrijzen die bij klanten dan weer
gebruikt worden in tal van productieprocessen,
zorgen er voor dat het bedrijf een constante groei
doormaakt. Dokkum is al veel te klein voor Repos.
Producten worden nu al geleverd door heel Nederland, maar ook daarbuiten.
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GR AV EER- EN FREESBEDR IJF REPOS

BEN POSTMA

Een fraai gevormd kartonnen
vleesschaaltje of een beeldmerk in
aluminium, leer, hout of bijvoorbeeld zoetwaren zorgen voor
herkenbaarheid van producten.
In alle gevallen zal eerst een
mal, matrijs of stempel gemaakt
moeten worden van messing,
aluminium of staal. Bij Repos wordt
voor de meest uiteenlopende
branches – van pepermunt en
non-foodindustrie tot de medische
sector en scheepsbouw – in kleine
series of desnoods enkelvoudig
productiegereedschap gefreesd. In
Dokkum staan daarvoor geavanceerde CNC-freesmachines.
Het bedrijf wordt gerund door
broers Ben en Robert Postma. Ben
(37) richt zich op de commerciële
kant en zijn twee jaar jongere
broer is de techneut. Zij stapten
twaalf jaar geleden in het bedrijf
dat pa Rein Postma in 1984 startte
in de Bonifatiusstad. De jonge
generatie investeerde vooral in
nieuwe technieken en apparatuur.
CNC-graveermachines en lasertechnieken namen een deel van
het haast ambachtelijk graveren
met de hand over. Samen met nu
vijf vaste medewerkers zorgen
de opvolgers van Rein Postma
er voor dat Repos in een nieuw
bedrijfspand op een zichtlocatie

aan de Beurtvaart uitgroeit tot
één van de modernste graveer- en
freesbedrijven van Nederland.
Heel lang draaide het vooral om
graveerwerk, op dit moment
neemt het frezen een vlucht. “Onze
kracht is meedenken met de klant,
flexibiliteit en snelheid. Door kleinschalig te werken en te denken,
is er tegelijk veel aandacht voor
kwaliteit en betrokkenheid”, vertelt
Ben Postma.
Repos investeerde vorig jaar in een
nieuwe vijf-assige freesmachine,
de DMU-50 van Deckel Maho. Het
Dokkumer bedrijf kreeg op die
manier het hele proces van idee en
een blok staal tot de productie van
matrijzen en onderdelen daarvan
in eigen huis. Dat betekent een
lagere prijs en kortere levertijd,
legt Postma uit. De geavanceerde
computerprogramma’s, lasertechniek en machines zorgen er zo
voor dat Repos in Nederland nu
mee voorop loopt.
Ben Postma legt uit dat de nieuwe
freesmachine zeer nauwkeurig,
veelzijdig en efficiënt is. “De
zestien posities in combinatie met
vijfzijdige bewerkingen betekent
vooral tijdwinst ten opzichte van
conventionele machines. Ook heel
complexe werkstukken kunnen
nu worden ingespannen op de

hydraulische, digitaal gestuurde
tafel. Wij kunnen op deze machine
vrijwel ieder bestandsformaat
verwerken.’’
Met de nieuwste freesmachine en
een graveerinrichting die helemaal
bij de tijd is, is Repos klaar voor de
toekomst. Repos rekent ook de
komende jaren op een gestage
groei en het bedrijf is daar ook op
ingericht. Vorig jaar werd er ruim
600 vierkante meter bedrijfsruimte
bij gebouwd. Er is geïnvesteerd
in kennis en een gloednieuwe
freesmachine. Specialiseren in
het fijne graveerwerk en meer
werk in het frezen, blijven dan de
kernactiviteiten. Postma: “In de
toekomst blijven wij ons richten op
frezen én graveren. Die combinatie
is onze kracht en wij hebben nu
de ruimte om verder te groeien.
Natuurlijk worstelen wij vaak met
het vooroordeel dat wij he-le-maal
in Dokkum zitten. Maar ook al
zitten wij in het uiterste noorden
van Nederland, dat is geen beletsel
om over de grenzen te gaan. Afstanden maken niets uit. Het gaat
er juist om wat een bedrijf in huis
heeft. En wat dat betreft hebben
wij de afgelopen ruim 25 jaar toch
wel iets opgebouwd en heel veel
ervaring opgedaan.’’
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Woonplaats
Dokkum
Functie
Directeur
Geboren
5 april 1971
Burgerlijke staat
Samenwonend
Opleiding
MTS besturingstechniek
Mooi in dit werk
Verscheidenheid in producten
Ambitie 2009
Uitbreiding in techniek en meer
internationale contacten
Hobby’s
Auto’s, sportvliegen en vissen

ROBERT POSTMA
Woonplaats
Dokkum
Functie
Directeur
Geboren
7 mei 1973
Burgerlijke staat
Gehuwd, twee kinderen
Opleiding
MTS besturingstechniek
Mooi in dit werk
Techniek
Ambitie 2009
Doorzetten van de groei
Hobby’s
Auto’s en wijn
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