
Duidelijker profilering
Dat leidde ertoe dat deze afdeling zich ontwikkelde tot een min of meer zelfstandige 
entiteit. De omvang, het potentieel en de marktomstandigheden deden ons besluiten 
deze zelfstandigheid vorm te geven. Een nieuw begin bij de start van 2013: AuteQ b.v. is 
een feit! Een frisse start met een nieuwe naam, maar met de vertrouwde gezichten en 
verderbouwend op de reeds verworven kennis en ervaring. Een uitgelezen moment om 
ons te profileren, om duidelijkheid te creëren voor u. Wie zijn wij en wat doen wij?

Wat wij doen?
De inspanning van AuteQ is gericht op het realiseren en optimaliseren van rendement 
uit uw productiemiddelen. AuteQ ontwikkelt, installeert en onderhoudt besturingssyste-
men, hardware en software. Onze software geeft u de mogelijkheid uw productiemidde-
len optimaal in te zetten. Gebruikersvriendelijk, modulair, met intelligente en krachtige 
functies. Ondersteunend bij beslissingen rondom planning en uitvoering. Actuele en 
historische data geven u de mogelijk te analyseren en te reageren. 

Investeren
Vanzelfsprekend hopen we dat ook u, als lezer van De Molenaar en wellicht zelfs als 
klant, meegaat naar AuteQ. Nu we zelfstandig opereren, zullen we nóg meer investeren 
in kennis, innovatie en ontwikkeling. En da’s natuurlijk een hele goede reden om mee te 
gaan, óf een vrijblijvend gesprek met ons te initiëren over hoe we binnen AuteQ u als 
nieuwe klant van dienst kunnen zijn!

 

Evert Bakker
Directeur AuteQ b.v.

Een nieuw begin, 
een vertrouwde basis
Ongetwijfeld klinkt de naam ITH u bekend in de oren, roept ze een beeld op of doet 
het u terugdenken aan een geslaagd project. Ruim dertig jaar geleden is de afdeling 
Auto matisering binnen ITH ontstaan. In de loop van de jaren ontplooiden we binnen 
deze afdeling een rijke variëteit aan activiteiten en specialiseerden we ons steeds 
verder in industriële productie-automatisering. 



AuteQ heeft ruim 30 jaar 
ervaring in de industriële 
productie-automatisering
AuteQ bestaat formeel sinds 1 januari 2013, maar boogt op een ervaring 
van ruim dertig jaar in industriële productie-automatisering in de food- en 
feed-producerende branche. We zijn een degelijke, no-nonsense organisatie 
die investeert in kennis en techniek.

Diensten & producten
U kunt bij AuteQ terecht voor engineering, onderhoud, advisering, software (MES, 
SCADA, PLC) en hardware (paneelbouw en montage). Wij bieden u, als gebruiker, de 
mogelijkheid uw productiemiddelen binnen de gekozen flexibiliteit optimaal in te zetten 
waarbij de gestelde kwaliteit wordt bewaakt. 
Hiervoor hebben wij een eigen MES-applicatie ontwikkeld onder de naam MESA. Een 
gebruikersvriendelijk en geïntegreerd softwareconcept dat bestaat uit een modulaire 
functionaliteit, voorzien van intelligente en krachtige functies die de gebruiker in-
formeert en ondersteunt bij beslissingen rondom planning en uitvoering. Actuele en 
historische data maken het mogelijk te analyseren en reageren.
We leveren maatwerk, gebaseerd op (internationale) standaarden, ontwikkelde struc-
turen en bewezen concepten. 

Duurzame relatie
Dankzij onze jarenlange ervaring en brede expertise, opgedaan in vele kennisintensieve 
turn-key projecten, is AuteQ op alle fronten in staat uw industriële productie-automati-
sering te verzorgen. We zijn u graag van dienst. Vandaag, morgen en in de toekomst. Wij 
tekenen voor duurzame relaties.

persen doseren 
batch-controlling wegen blenden malen walsen persen drogen 
schonen (bulk)verladen innemen CIP’en

Wij voegen 
intelligentie 
toe aan uw 
productieproces

Wie zijn onze 
opdrachtgevers?

Onze opdrachtgevers 
bevinden zich grosso modo 
in de volgende branches:

•  diervoeders • petfood • 
melkpoeders • op- en over-
slag • voedingsmiddelen • 

chemie 

Wij voeren projecten 
uit bij zowel regionaal 
georiënteerde 
bedrijven als enkele 
toonaangevende 
multinationals.
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