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Nieuwe dochtermaatschappij van FAULHABER in Penang, Maleisië 

Sterkere aanwezigheid in Maleisië 
 

Vanaf 1 januari 2017 worden de producten en diensten van FAULHABER Aandrijfsystemen in Maleisië 

geleverd door FAULHABER Malaysia Sdn Bhd, een net opgericht bedrijf dat is gevestigd in Penang. 

FAULHABER werd in dit land tot nu toe vertegenwoordigd door Aims Motion Technology Sdn Bhd. 

 

“De Maleisische markt wordt steeds belangrijker voor FAULHABER.” aldus Marcus Remmel, Hoofd 

Verkoop bij FAULHABER Aandrijfsystemen en directeur van de vestiging in Maleisië. “Aan de ene kant 

zien we een toename van bedrijfsovernames in Maleisië, aan de andere kant wordt de vraag van 

binnenlandse bedrijven naar onze producten steeds groter. Dit nieuwe kantoor brengt ons dichter bij 

onze klanten. We zien ernaar uit om ideeën met hen uit te wisselen en te bespreken hoe we 

klantspecifieke producten gezamenlijk zouden kunnen ontwikkelen. Onze lokale aanwezigheid is dus 

beslist een mijlpaal in de verdere ontwikkeling van de Maleisische markt.”   

 

FAULHABER is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en inzetten van hoognauwkeurige 

miniatuuraandrijvingssystemen, servocomponenten en aandrijfelektronica met uitgangsvermogens tot 

200 Watt. Tot het productaanbod behoren borstelloze motoren, DC-micromotoren, encoders en motion 

controllers. Daarnaast levert FAULHABER ook klantspecifieke en complete oplossingen voor medische 

en laboratorium-toepassingen, automatiseringstechnologie en robotica, precisie-optica, ruimtevaart en 

andere industrieën. FAULHABER heeft wereldwijd meer dan 1.700 medewerkers. 

 

Het adres van het nieuwe FAULHABER filiaal:  

 

FAULHABER Malaysia Sdn Bhd  

1A-2-01 & 02 · One Precinct · Lengkok Mayang Pasir 

Bayan Baru 11950 Penang · Malaysia 

T +60 4 619 2570 · F +60 4 619 2670.   

Email: info@faulhaber.my 

www.faulhaber.my 
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Perscontact (Duitsland en internationaal) 

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG  
Kristina Rebmann - marketing  
Daimlerstraße 23/25 · 71101 Schönaich 
Duitsland 
 
T +49 7031 638-148 · F +49 7031 638-8148  
kristina.rebmann@faulhaber.de 

 

Perscontact (Benelux) 

FAULHABER Benelux  
High Tech Campus 9 
5656 AE Eindhoven 
Nederland 
 
T +31 40 85155 40 · F +31 40 85155 49 
info@faulhaber.nl 

 
 


