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Jeroen Peters, program manager 

Boxer bij Rheinmetall: 

“Juiste combinatie van kennis en 

gedrevenheid aanwezig bij Simac.” 

 

Klantcase Rheinmetall 

Bron: John van den Boogaart- Defensiefotografie Nederland 

 

Rheinmetall kiest voor de ervaring en expertise van Simac Electronics  

Rheinmetall MAN military vehicles heeft een contract gesloten met Simac 

Electronics. Simac Electronics levert producten, expertise en diensten aan 

het, van origine, Duitse bedrijf. Rheinmetall heeft bewust gekozen voor 

Simac Electronics vanwege de zeer specifiek aanwezige technische kennis 

en ervaring op het gebied van verbindingen in defensievoertuigen. De 

materialen gaan gebruikt worden in hun Boxer-pantserwielvoertuigen. 

Deze worden onder andere in Ede geproduceerd.   

Quote vanuit Rheinmetall: “Juiste combinatie van kennis en 

gedrevenheid.” 

Jeroen Peters, program manager Boxer bij Rheinmetall MAN military 

vehicles, is blij dat de keuze is gevallen op Simac Electronics. Jeroen geeft 

aan: “Vanaf het eerste moment merkten wij al een bepaalde synergie 

tussen de bedrijven. De vragen en behoeftes die wij vanuit Rheinmetall 

hadden in dit specifieke project konden door Simac worden vertaald naar 

een hoogwaardige en betrouwbare oplossing. Ook zagen wij al vanaf het 

begin dat de medewerkers van Simac zich betrokken en verantwoordelijk 

voelden om dit project van design tot levering succesvol te laten verlopen.  

In het voortraject zijn er verschillende stadia grondig doorlopen. Hierbij 

werden de technische plannen tot in detail uitgewerkt. Het resultaat mag 

er zijn; een geweldig product dat een duidelijk voorbeeld is van een goede 

samenwerking tussen de engineers van Rheinmetall en Simac. Nadat een 

werkend prototype inclusief testrapporten was opgeleverd konden wij 

overgaan naar de contractfase. Het contract is inmiddels gesloten en wij 

gaan spoedig van start met de serieproductie.”  

Simac Electronics 
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Quote vanuit Simac Electronics   

Léon-Marc Roefs, account manager 

Defensie & Veiligheid bij Simac 

Electronics, is tevreden over de 

intensivering van de samenwerking. 

“Rheinmetall is een van de grootste 

producenten van defensiematerieel 

wereldwijd. Daarbij wordt alles 

gemaakt volgens de hoogste 

standaard en strengste 

kwaliteitseisen. We kennen de 

belangen en de omgevingsfactoren; 

hier houden wij rekening mee! We 

weten dat de oplossingen 

functiebehoudend moeten zijn 

onder de meest extreme 

omstandigheden. Wij hopen dat het 

project een mooie start is van een 

langdurige samenwerking tussen 

Rheinmetall en Simac”. 

Over Rheinmetall 

Rheinmetall AG is een beursgenoteerde onderneming, gevestigd in 

Düsseldorf (Duitsland). Het is een grote, internationale onderneming. 

Rheinmetall is hierbij de marktleider op het gebied van milieuvriendelijke 

mobiliteit en levert beveiligingstechnologie tegen elke bedreiging.  

De defensiesector van de groep is Europa's belangrijkste leverancier van 

legertechnologie en daarbij al een lang bestaande partner van de 

strijdkrachten. Rheinmetall Defence-producten zijn wereldwijd een 

standaard. Van voertuig tot compleet wapensystemen en van infanterie-

uitrusting tot elektronische oorlogsvoering, Ook in de automotive sector 

staat Rheinmetall wereldwijd hoog aangeschreven. Zo levert Rheinmetall 

modules en systemen voor de auto industrie. 

 

Over Simac Electronics 

Simac Electronics BV, gevestigd te Drunen, is een technische 

handelsonderneming, kenniscentrum en ingenieursbureau. Zij leveren 

hun klanten hoogwaardige meet- en verbindingsoplossingen, met focus 

op telecom-/defensienetwerken en de technologieën glasvezel, coax en 

draad & kabel. Hun portfolio bestaat uit passieve en actieve 

verbindingscomponenten, installatie- & meetapparatuur, 

projectondersteuning en onderhoud van apparatuur. Hun klanten 

bevinden zich in de Benelux; hoofdzakelijk in de telecombranche, maar 

ook binnen defensie, datacenters, utiliteitsbouw, industrie en in de 

energie- & inframarkt.  

 

  Klantcase Rheinmetall 


