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SERVICES :

Avular is gespecialiseerd in het traject van 
een idee naar prototype en van prototype 
naar product. Software, hardware en de-
sign worden hierbij meegenomen in een 
turnkey oplossing. Onze ondersteuning is 
desgewenst ook in te zetten op specifieke 
onderdelen.

Om snel met een goede oplossing te komen 
geloven wij in kleine multidisciplinaire 
teams,  met de kennis en ervaring om de uit-
dagingen vanuit verschillende invalshoeken 
te bekijken. Naast in-house engineering 
capaciteit beschikt Avular over een werk- 
plaats voor het maken van prototypes. Hier-
bij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld 
apparatuur voor het testen van elektronica 
en het maken van hoogwaardige onderde- 
len van koolstofvezel of kevlar.

COMPETENTIES :

De competenties binnen het team zijn erg 
breed en variëren van low level embedded 
control tot flow analyses. De nadruk ligt op 
het bieden van een volledig geïntegreerde 
oplossing.

Verder is het team sterk in het versimpelen 
van een probleem en het denken vanuit een 
klantperspectief. Zo hebben we een goede 
combinatie in huis van creativiteit met 
mechanische kennis en embedded hard-
ware design gecombineerd met uitgebreide 
software kennis. Denk ook aan het uitwerk-
en van complexe vormen en het engineeren 
van mallen voor composieten.

Tot slot kunnen we ook de grafische kant 
van het project opleveren, bijvoorbeeld 
een user interface, direct geschikt voor de         
eindgebruiker.

Met vriendelijke groet,
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Team

Ramon Haken - Ramon is financieel directeur en business developer. 
Hij houdt zich tijdens het ontwikkelproces bezig met inkoop.

Gerbert van de Ven -  Directeur Gerbert is werktuigbouwkundige 
(TU/e) met een specialisatie in control systems. Gerbert weet ieder 

vraagstuk om te zetten in een praktisch en maakbaar ontwerp.

Albert Maas - Technisch directeur Albert heeft na het MBO en 
HBO zijn master werktuigbouwkunde aan de TU/e afgerond. Albert 
heeft vele producten ontworpen, van een ananas-snijautomaat tot 
raceauto. Naast een passie voor design heeft hij inmiddels 15 jaar 

CAD ervaring.

Steffen Gotzen - Steffen is industrieel ontwerper en ondersteunt 
het team op het gebied van vormgeving en assemblage.

Joop aan den Toorn - Joop is embedded software engineer bij Avular 
en heeft eerder gewerkt voor NIST. Hij is thuis in zowel hardware als 

software design.

Jordi van Dijk - Jordi heeft de master werktuigbouwkunde aan de 
TU/e afgerond en is verantwoordelijk voor sensor fusion en testing.

Mark Tullemans - Mark is werktuigbouwkundige (TU/e) en doet het 
detailontwerp. Het liefst werkt hij met composiet onderdelen. 

Pasquale van Heumen - Pasquale heeft jaren ervaring met het 
ontwerpen, testen en debuggen van elektronica. Zijn specialiteiten 
zijn het programmeren van microcontrollers en high speed PCB 

routing. 

Sebastiaan Goossens - Sebastiaan is sterk in het schrijven van 
drivers voor embedded toepassingen en werkt graag aan real-time 

operating systems.

04 05



Expertise
 

KEYWORDS SOFTWARE DESIGN CONTROL & EMBEDDED
SOFTWARE EXPERIENCE

ILLUSTRATING, MECHANICAL &
ELECTRONIC SUITE EXPERIENCE

Mechatronica

Composieten, high-end materialen

Mal ontwerp voor composieten

Productie methodes voor composieten

PCB ontwerp

Control software

GUIs

Dynamical systems

3d printing

Aesthetic design

Aerodynamic design

CAD-CAM (CNC / milling)

Sensor applications

Communications (USB, CAN, SATA etc.)

Embedded processors

Battery management

Power convertors

A/D - D/A Systems

Autobox (Hardware + software)

EMC requirements

C/C++ (Eclipse IDE, Visual Studio)

Python

Javascript

QT

MSP microcontroller development

PLC programming (CoDeSys)

Real-time DSP

FPGA development

(VHDL, Xilinx ISE Design Suite)

ARM Microcontroller development: 

Drivers, startup code, applications from scratch

Bootloader

Brushless motor control

Power management for battery applications

Distributed network with sensors and actuators

Priority based multitasking systems

Real-time operating systems

CAN networks

MATLAB & Simulink

Real-time data logging and visualizing

Automating control of measurement equipment

UI development

Linux

Custom kernel design and compilation

Hardware interfacing

Onshape

SolidWorks (inc. FEM)

Siemens NX (inc. Nastran, Flow)

Ansys WorkBench 

(FEM, Fluent, Aerodynamic  
analysis)

Altium

Eclipse

Visual Studio

AutoCad

Inventor

Catia

ProEngineer

Illustrator

InDesign

Premier Pro

Photoshop

Keyshot
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Faciliteiten

Een eigen werkplaats inclusief goed  

gereedschap en Form 2 3D printer 

staat klaar om prototypes te maken, te 

assembleren en af te werken.

Keywords: 3D Printer, Gereedschap, 
Spuitcabine

 
OFFICE SPACE Een ruim en open kantoor in het centrum van  

Eindhoven biedt ruimte aan een grote groep 

engineers. Snelle workstations, een beveiligde 

NAS en goede koffie zorgen voor een optimale 

werkomgeving.

Keywords: Workstations

 
PROTOTYPING

& ASSEMBLY 
WORKSHOP
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Faciliteiten

COMPOSITE     
 WORKSHOP

Naast de standaard werkplaats zijn  

faciliteiten aanwezig om composiet 

onderdelen te vervaardigen. De meest 

gebruikte vezels liggen standaard op 

voorraad.

Keywords: Carbon, Zylon, Epoxy, 
Prepreg, Lamineren, Productieproces

 
ELECTRONICS 

WORKSHOP

Apparatuur om signalen te analyseren en 

componenten van stroom te voorzien zijn 

aanwezig. Als het nodig is kan een eerste 

serie in-house worden gemaakt. 

Keywords: Reflow oven, Soldeerstations, 
Oscilloscoop, Labvoedingen
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REFERENTIE
PRECISIONSCOUT

Een product dat Avular zelf de markt op 

brengt is de PrecisionScout drone. Zowel 

de electronica als de hardware is in-house 

ontworpen, met als doel om de veiligheid te 

vergroten en accurate data te verzamelen.

Keywords: Mechanisch ontwerp, Camera 
systemen, Assemblage, Certificering

see :   Movie
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https://www.youtube.com/watch?v=WsrSPGtSOuY


REFERENTIE
PRECISIONSCOUT

Naast de drone zelf zijn er diverse 

accessoires ontwikkeld, zoals een 

grondstation voor de besturing van de 

drone, een beacon met Ultra Wideband en 

een camerasysteem met twee camera’s, 

een ultrasoon sensor en snelle GPU.

Keywords: RF Link, Batterijlader & BMS, 
Plaatwerk, GPU, Thermische camera
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REFERENTIE
AVULAR NIGHTHAWK

Voor de besturing van de drone is een eigen 

interface ontwikkeld voor het plannen van 

een vlucht, het updaten van de firmware en 

het uitlezen van de verzamelde data.  

Keywords: User interface
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REFERENTIE
ENGIE

Samen met Engie is een concept voor een 

drone ontwikkeld om het transport van 

gereedschap op locatie te versnellen. 

Keywords: Design, Engineering, 
Assemblage, Carbon, Regeltechniek
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REFERENTIE
TU/e SCHEIKUNDE

In opdracht van de faculteit Scheikundige 

Technologie zijn temperatuursensoren 

ontwikkeld die in een centrifuge tot 

5000 RPM metingen doen met een 

nauwkeurigheid van 0.1 graad. 

Keywords: Design, Engineering, 
Assemblage, 3D Printing
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REFERENTIE
NOBLEO

Nobleo Technology heeft Avular ingehuurd 

om te assisteren bij het vervaardigen van 

een prototype. Hierbij wordt expertise 

geleverd op het gebied van electronica.  

Keywords: Consultancy    

REFERENTIE
TORQUE WIND TURBINE

Voor start-up TWT heeft het Avular een 

tafelmodel ontwikkeld van een nieuw soort 

windmolen. Het draaiende model laat 

zien hoe het concept werkt met wind uit 

verschillende richtingen. 

Keywords: Design, Engineering, 
Assemblage, Servomotoren
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REFERENTIE
DMS HOLLAND

Ontwikkeling van een volledig functioneel 

beursmodel van een stabilisatie systeem 

voor grote boten. Het project is in drie 

weken opgeleverd van idee tot prototype. 

Het model is ongeveer 1,5m groot.

Keywords: CAD, 3D Printing, 
Assemblage, Motor controller

see :   Movie

Na de ontwikkeling van een fysiek 

beursmodel heeft Avular meegewerkt aan 

de ontwikkeling van de besturingssoftware, 

van interface t/m het programmeren van 

de PLC.

Keywords: Interface, PLC
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https://www.youtube.com/watch?v=7EQTiz0IZQ0


Facilities

REFERENTIE
FORMULE-BIO & INMOTION

De oprichters van Avular hebben aan de 

basis gestaan van studententeam InMotion 

van de TU/e. Het chassis, de wielophanging 

en aerodynamica zijn ontworpen door 

Albert Maas. Ondertussen staat het team 

op eigen benen.

Keywords: CAD, Mallen, Carbon, 
Aerodynamica

see :   Movies
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https://www.youtube.com/channel/UCBqxhqEagFrj23Yaj2pvCMA


EXPERTISE 
PCB DESIGN 

& MANUFACTURING 

Electronica wordt door Avular ontworpen 

en gemaakt. Een eerste ontwerp wordt 

meestal met de hand geassembleerd en 

getest. Voor grotere series werken we 

met partners uit de regio. Voorbeelden: 

motor speedcontrollers, IMU’s, batterij 

management systeem, etc. 

Keywords: PCB Design, Sensor fusion, 
EMC, Battery management system
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EXPERTISE
COMPOSITE DESIGN 
& MANUFACTURING

                    Licht en sterk construeren kan met 

composieten, zoals carbon- en glasvezel 

versterkte kunststoffen. Afhankelijk van de 

toepassing worden de juiste materialen en 

productietechnieken gekozen.

Keywords: Carbon, Zylon, Aramide,  
FEM, Stijfheid, Lichtgewicht
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EXPERTISE
COMPOSITE 

MOULD DESIGN

Na het ontwerp van een composiet 

onderdeel kan er een mal worden gemaakt 

De mal kan uit verschillende materialen 

worden vervaardigd. De keuze is afhankelijk 

van de gewenste nauwkeurigheid en de 

grootte van de serie. 

Keywords: Ontwerp composiet mal, 
Tooling, Composiet productie (o.a. 
Hittepers)
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5611 BD Eindhoven
e: info@avular.com

Avular b.v.

The Netherlands
t: +31 (0)40 30 415 86

Mathildelaan 1-b
w: www.avular.com
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