
Nieuwsbericht

Konica Minolta Sensing Business Unit start met ‘Hyper 
spectraal Beeldvorming’ (HSB) en breidt haar activiteiten 
uit naar nieuwe strategische groeigebieden als 
veiligheids-, beveiligings- en milieuwetenschappen.
De aandelenkoopovereenkomst voor 100% overname van het Fins 
toonaangevende bedrijf Specim is ondertekend.

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) heeft gewerkt aan groei van de Sensing business door een 

gevarieerd productengamma met oplossingen van een hoog toegevoegde waarde voor de groeiende 

ICT- en automobielsector, vanuit haar kennis op het gebied van licht-, kleur- en appearance technologieën. 

Konica Minolta is nu gestart met de Hyper spectraal Beeldvormingstechnologie door de overname van 

de hoofdrolspeler op de HSB-markt, het Finse bedrijf Specim, Spectral Imaging Oy Ltd. (Specim).
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Het doel van Konica Minolta is werken aan een duurzame klantwaardering en het bieden van

oplossingen voor wereldwijd maatschappelijke kwesties op het gebied van de veiligheids-, 

beveiligings- en milieuwetenschap met de HSB- technologie, een belangrijkste technologie om 

het onzichtbare te visualiseren onder de Sensing Business Unit’ groeistrategie.

Door de overname van Specim verwerft Konica Minolta de zeer nauwkeurige hype spectrale 

beeldvormingstechnologie, knowhow en klantenbestand van het leidende bedrijf in de HSB-markt 

en marktuitbreiding in industriële toepassingen als bijvoorbeeld het sorteren van gerecycled 

materiaal, het sorteren van voedsel en teledetectie (op afstand informatie verzamelen).



Doel van de aankoop

Over Specim

Op basis van de optische technologieën, een erfgoed van het voormalige camerabedrijf aan Konica Minolta, 

levert Konica Minolta uiterst nauwkeurige meetproducten en oplossingen op het gebied van licht, kleur 

en visuele oppervlaktemeting, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de productie van hoge kwaliteit 

van de klant. Naast het uitbreiden van de basis van het bestaande Sensing bedrijf, streeft Konica Minolta 

naar het overtreffen van het menselijk oog op het gebied van beveiliging, veiligheid en milieuwetenschap 

als groeistrategie voor duurzame nieuwe klantwaardering en om wereldwijd maatschappelijke uitdagingen 

op te lossen. HSB is een van de belangrijke technologieën om de groeistrategie van het bedrijf te realiseren.

Als toonaangevend bedrijf in de hype 

spectrale beeldvormingsindustrie heeft Specim 

een productgamma dat een breed scala aan 

golflengtes bestrijkt, van zichtbaar tot lange 

golf infrarood, alsmede specifieke toepassingen 

als draagbaar, in-line en in de lucht. Ze hebben ook 

klanten in een groot aantal industrieën, zoals recycling, 

voeding en farmaceutica, gecentreerd op sorteermachinefabrikanten. 
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Deze overname speelt een belangrijke rol in de uitbreiding van het Konica Minolta bedrijf op 
het gebied van meten, inspectie en diagnoses, gebaseerd op de nieuwe groeistrategie en om de 
volgende kernpijler op te bouwen van duurzame groei en winst.

Daarnaast heeft Specim een platform SpecimONE ontwikkeld waarmee hyper spectrale 

beeldvormingstechnologie gemakkelijker en sneller geïntegreerd kan worden in sorteermachines, 

met als doel hun hyper spectrale beeldvormingsactiviteiten verder uit te breiden in industriële toepassingen.



Overzicht van Specim
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Bedrijfsnaam Specim, Spectral Imaging Oy Ltd.

Opgericht 1995

Hoofdkantoor Oulu, Finland

Vertegenwoordiger Tapio Kallonen

Aantal werknemers 68 (vanaf augustus 2020)

Bedrijf
Ontwikkeling, productie en verkoop van hyper spectrale 
beeldvormingscamera‘s

Toekomst

Konica Minolta zal de uitbreiding van toepassingen voor HSB-technologie en de integratie in industriële 

toepassingen versnellen, door gebruik te maken van zijn wereldwijde klantenbestand en netwerk. Konica 

Minolta zal ook haar waarde propositie in de bestaande zakelijke markt en geïntegreerde toepassingen 

voor industriële doeleinden versneld uitbreiden door synergiën. 
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Konica Minolta Sensing Europe

Om uit te breiden naar nieuwe strategische groeigebieden, richt Konica Minolta Sensing Europe zich in 

eerste instantie op de Specim HSB camera  IQ-series and FX-series. Deze worden gebruikt in een breed 

scala van industrieën, zoals cultureel erfgoed/ musea, voedsel en vegetatie, recycling, en nog veel meer. 

Konica Minolta Sensing Europe zal gebruik maken van haar wereldwijde klantenbestand en netwerk om 

het bereik van Specim’s hyper spectrale beeldvormingscamera‘s uit te breiden naar de Europese markt.

Over Konica Minolta’s meetinstrumenten bedrijf

De meetapparatuur van Konica Minolta wordt veel gebruikt als de praktijkstandaard voor kleurmeting. 

Konica Minolta heeft een leidende positie opgebouwd, met wereldwijd meer dan 50% marktaandeel in 

kwaliteitscontroleoplossingen voor de beeldkwaliteit van displays (schatting door Konica Minolta).

Daarnaast heeft Konica Minolta agressief geïnvesteerd in bedrijven met als doel het concurrentievermogen 

van onze bedrijven te versterken. In 2012 nam het bedrijf het Duitse Instrument Systems over, 

dat hoogwaardige optische testinstrumenten ontwikkelt en een toonaangevende staat van dienst heeft 

in het meten van de hoge prestaties van beeldschermen en LED-verlichting. In 2015 nam Konica Minolta 

het in de VS gevestigde Radiant Vision Systems over, dat sterk is in tweedimensionale meetinstrumenten 

met hoge resolutie en beeldverwerkingssoftware voor beeldschermen en geautomatiseerde visuele 

oppervlakinspectiesystemen en in 2019 nam het bedrijf het Spaanse Eines Systems over, 

dat gespecialiseerd is in automatiseringssystemen voor visuele kwaliteitsinspectie in de automobielindustrie.

Konica Minolta streeft naar groei in de meetinstrumenten business, door een divers aanbod van 

productoplossingen met een hoog toegevoegde waarde aan te bieden, die zeer nauwkeurige licht- en 

kleurmeting mogelijk maken in de groeiende ICT- en Automotive industrie en zo de markt te stimuleren.

Voor meer informatie over de onderneming, zie :

www.konicaminolta.eu/measuring-instruments

Contactgegevens: Konica Minolta Sensing Europe B.V.
  Thierry Rottiers

  E-Mail: thierry.rottiers@seu.konicaminolta.eu

https://www.specim.fi/iq/
https://www.specim.fi/fx/

