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Hetzelfde 
team, 
dezelfde 
visie, een 
nieuwe 
naam.

www.meggson.com



Cobot Automation 
wordt

Hoe kunnen we de buiten-
wereld sneller duidelijk maken 
wat we doen, hoe we dat doen 
en waarom we dat doen? Met 
die vraag zijn we de afgelopen 
tijd aan de slag gegaan. Het 
antwoord hebben we gevonden 
in een nieuwe naam, een 
nieuwe stijl en een compleet 
vernieuwde website.

Onze nieuwe naam en stijl doen meer 
recht aan wie we zijn: superspecialist in 
de handling van eieren. Wij focussen ons 
volledig op de niche van handling the 
placed eggs, zoals wij dat zelf noemen. 
Daar ligt onze kracht. Vanuit een duidelijke 
visie en ambitie.



Kan het eenvoudiger en 
tegelijktijdig slimmer?

De handling van eieren is complex en 
veeleisend. Wij geloven dat echte verbetering 
voortkomt uit het vereenvoudigen van 
complexe vraagstukken, processen en 
oplossingen. Vanuit specialistische kennis 
en ervaring. 

Het is onze ambitie om u als klant maximaal 
resultaat te laten behalen, met voor u 
minimale inspanning, in minimale tijd en 
ruimte. Dat doen we door onze oplossingen 
simpel te maken zonder dat ze aan kracht 
verliezen. Voor ons de mooiste uitdaging 
die er is, want simpel is het moeilijkst.



Simpel 
is het 
moeilijkst. 
Voor ons 
daarom de 
mooiste 
uitdaging 
die er is.



Niets meer en niets minder 
dan u nodig heeft

Onze producten voor handling en palletiseren 
zijn simpel én doordacht. Ontstaan in de 
praktijk door goed naar onze klanten te 
luisteren en elke vraag af te pellen tot de 
kern. Om er vervolgens met een inventieve 
blik naar te kijken en na te denken over het 
kleinste detail. Met als resultaat compacte 
en eenvoudig te gebruiken oplossingen, 
ondersteund door slimme en vernieuwende 
techniek. Precies wat u nodig heeft. Niets 
meer, niets minder.

Meer weten?

Ga naar meggson.com voor meer 
informatie of neem contact met ons op via 
info@meggson.com of +31 (0) 318 57 60 65. 
Onze experts denken graag met u mee. 
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