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PERSBERICHT 

Rotterdam, 2 november 2020 

NAAMSWIJZIGING EN NIEUW LOGO ADELCO ELECTRONICS, 
ONDERDEEL VAN BATENBURG TECHNIEK 

Vanaf vandaag is Batenburg Adelco Electronics de nieuwe naam van Adelco Electronics B.V. en wordt 
het nieuwe logo gevoerd. 

Sinds juli 2018 maakt Batenburg Adelco Electronics, gevestigd in Capelle aan den IJssel, deel uit van 
Batenburg Techniek. De voorspoedige integratie in de divisie Batenburg Industriële Componenten heeft geleid 
tot nieuwe kansen met slimme oplossingen bij het volgen van de strategie Smarter focus. Brighter tomorrow.  

Batenburg Adelco Electronics is specialist in displays, wireless en embedded modules voor de industriële 
markt. Displays met touch voor een “human machine interface”, embedded modules voor de aansturing van 
het apparaat, draadloze communicatie en plaatsbepaling maken onderdeel uit van het product portfolio. 
De positie van Batenburg Techniek als partner voor de maakindustrie is versterkt met de komst van Batenburg 
Adelco Electronics. We kunnen onze klanten nog beter van dienst zijn als technisch dienstverlener, waarbij de 

http://www.batenburg-adelco.nl


focus ligt op het ontwikkelen van slimme oplossingen in de industriële automatisering, het leveren van 
industriële componenten en het verzorgen van de installaties hiervan. Onze kernwaarden: intiem, creatief en 
energiek zijn hierbij van groot belang. Batenburg Techniek gaat langdurige klantrelaties aan en realiseert 
succesvolle projecten. 

Directie 
Batenburg Adelco Electronics B.V. 
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Tel. +31 (0)10 2 580 580 

Over Batenburg Techniek 

Batenburg Techniek werkt als technisch dienstverlener in het hart van de smart industry. Met ruim 1.000 
specialisten richt Batenburg Techniek zich op het slimmer, veiliger en duurzamer maken van de productie, 
teelt en vastgoedexploitatie van klanten in de industrie en infra. Vanuit drie divisies - Batenburg Industriële 
Componenten, Batenburg Industriële Automatisering en Batenburg Installatietechniek - worden slimme 
componenten geleverd, geïnstalleerd en wordt hoogwaardige software ontworpen om processen te 
besturen. 

Voor meer informatie, bezoek batenburg.nl 
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