
succeeding Peekel Instruments and serving the Netherlands with high quality measurement solutions and services

THE MEASUREMENT SOLUTION.

Variabele opdrachten zeker en  
flexibel oplossen

De zekerheid van uw bedrijf op de dynamische 
markten van de toekomst wordt niet in de laatste 
plaats bepaald door nieuwe en krachtigere producten. 
Als een van de toonaangevende fabrikanten van sensoren 
en meetinstrumenten, bieden wij vernieuwende ideeën, 
raadgevende kennis en slimme oplossingen in alle 
productie- en kwaliteitsbewakingsprocessen. 
Daarbij waarderen onze klanten de jarenlange applicatie 
ervaring en de hoogwaardige implementatie van functio-
nele marktvereisten.

Naast innovatieve en beproefde standaardproducten, 
produceren wij ook op maat gemaakte sensoroplossin-
gen voor zeer individuele meetvraagstukken en speciale 
toepassingen. Toepassingsgebied en doelstelling vereisen 
een diepgaand inzicht in de gehele procesketen. De juiste 
sensor vereist mechanische accessoires, alsmede oplossin-
gen voor meettechnische vereisten voor gegevensverza-
meling, evaluatie en logging. De DAkkS geaccrediteerde 
kalibratie apparatuur en vele jaren test- en kalibratie kennis 
garanderen de nodige traceerbaarheid en optimale zeker-
heid. Evaluatiesoftware en uitgebreide service ronden het 
oplossingenpakket van Heester Sensors & Instruments 
en burster af.

Heester Sensors & Instruments 
De Wacht 5 
NL-3295 KB s-Gravendeel 

Telefoon: +31 643841653 
E-Mail: info@heestersensors.nl 
www.heestersensors.nl

Advies en verkoop bij u in de buurt via  
Heester Sensors & Instruments Nederland.

burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 
Talstr. 1–5 
DE-76593 Gernsbach 

Telefoon: +49 7224-645-0 
E-Mail: info@burster.com 
www.burster.com

Afhandeling en levering zonder omwegen 
rechtstreeks van burster Duitsland.
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Nieuw
   Sensor specialist voor Kracht, Verplaatsing, 
Torque, Druk, Toerental en Hoekverdraaing in ver-
schillende bouwvormen van miniatuur tot grootschalige 
uitvoering

   Op maat gemaakte OEM-sensoren, nauwkeurig, 
economisch en snel

   Rekstrook applicaties in huis en op locatie

   Procesbewaking bij productie met perspassingen, 
verbinden, klinken en afdichten, alsmede torque  
metingen en nivellering met de controllers van de  
DIGIFORCE® -serie

   Meetversterkers voor rekstroken, potentiometrische 
en DC/DC-sensoren, evenals standaard analoge sig-
nalen, één of meerkanaals uitvoering en geschikt voor 
veldbus integratie

   Multikanaals Data Acquisitie Systeem AUTOLOG 3000 
voor online acquisitie en datalogging

   Digitale en proces-indicatoren voor sensorsignalen

   Kalibratie meetapparatuur en slimme kalibratie 
oplossingen voor nauwkeurige in huis en on-site kalibratie

   Ohmmeters voor weerstandsmeting in productie en in 
het laboratorium

   Uitgebreide service en advies over applicaties en 
optimalisatie tot inbedrijfstelling, gebruikerstraining en 
natuurlijk reparaties, in huis en op locatie

   Kalibratie laboratorium  
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www.burster.com
www.heestersensors.nl

Vele tientallen jaren verzorgde Peekel Instruments 
vakkundig en betrouwbare meettechniek en sensortech-
nologie aan gebruikers in alle branches in Nederland en 
België. Vele hadden al persoonlijk contact met de heer 
Leo Heester, verantwoordelijk product- en sales en-
gineer bij voormalig Peekel. 

Heester Sensors & Instruments bij Rotterdam 
neemt met onmiddellijke ingang de exclusieve verte-
genwoordiging over van de specialist in sensoren en 
meettechnologie burster Duitsland voor Nederland en 
België. Samen blijven we u van dienst zijn, zoals gebrui- 
kelijk uitgebreid en afgestemd op uw wensen en behoef-
ten gecombineerd met uitstekende deskundige oplossingen 
op het gebied van sensoren en meettechnologie.

Van onze meettechnische componenten en systeemoplos-
singen wordt veelvuldig gebruik gemaakt in de machine-
bouw, in de automatisering, toeleveringsindustrie en vele 
andere branches met opkomende markten zoals medische 
technologie, biotechnologie, energie en aandrijftechniek. 
Omdat we meettechnische oplossingen bieden, omvat 
onze programma ook een uitgebreide servicedienst en 
persoonlijke advies van applicatie analyse tot individuele 
productontwikkeling, optimalisatie, setup, inbedrijfstelling 
en training. Ook dankzij ons eigen DAkkS-gecertificeerde 
kalibratielaboratorium profiteert u van onze expertise als 
fabrikant met tientallen jaren ervaring en compromisloze 
focus op kwaliteit.
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