Tilburgse wereldtopper
in tandwielen
Met een historie van ruim 130 jaar is het familiebedrijf Bierens Machinefabrieken één van de oudste bedrijven van Tilburg. Al zo’n zeventig jaar richt het bedrijf zich op de productie van tandwielen en tandwielkasten
voor industriële toepassingen. Na een moeilijke periode zit Bierens dankzij slimme innovaties sinds enkele
jaren weer in de lift.
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