
Een veelzijdig en goed op elkaar afgestemd machinepark staat garant voor onze 
constante hoge kwaliteit en korte levertijden voor alle soorten mechanische 
bewerkingen.

Onze staalbouwmachines, die conform DIN EN ISO 18800-7 en DIN 15018 
goedgekeurd zijn, en onze montagecapaciteiten maken het ons mogelijk, u op maat 
gemaakte onderdelen en compleet gemonteerde en bekabelde machines te leveren.

Wanneer standaardsystemen niet meer toereikend zijn, ontwikkelen onze ingenieurs 
voor u individuele oplossingen.

Door middel van zorgvuldige analyse van uw behoeften en precieze berekeningen 
maken wij uw ideeën en voorstellingen concreet. Wij zorgen ervoor dat er aan alles 
gedacht is.

Wij zijn uw sterke partner voor het ontwerpen, bouwen en repareren van uw 
installaties, vooral voor kleine en middelgrote bedrijven.

Dat verstaan wij onder „oplossingen uit één hand”!

–› Mechanische bewerking

–› Onderdelen en kleine series

–› Levering van complete machines

Wij werken o.a. met

Plaatboormachines (max. waarden)
Tafelverplaatsing X:  12.000 mm
Tafelverplaatsing Y:  2.000 mm
Tafelverplaatsing W: 1.000 mm
Spanvlak:  12.000 x 4.000 mm
Werkstukgewicht:  25.000 kg

Tafelboormachines (max. waarden)
X-as:  2.000 mm
Y-as: 1.600 mm
Z-as: 1.500 mm
W-as: 550 mm
B-as: 360 Grad
Spanvlak: 1.250 x 1.600 mm
Max. tafelbelasting: 6.000 kg
Besturing:  Sinumerik 840D

Bewerkingscentra (max. waarden)  
Tafelverplaatsing X:  1.500 mm
Tafelverplaatsing Y: 850 mm
Tafelverplaatsing Z: 750 mm 
Max. werkstukgewicht: 3.500 kg

Draaibanken (max. waarden) 
Draailengte:  4.000 mm
Draaidiameter over bed:  540 mm
Stelplaat:  700 mm
Max. werkstukgewicht:  3.500 kg

Overige diensten  
Vlakslijpen: 1.000 x 500 mm
Spiegroeven aanbrengen:
4 – 50 mm, max. lengte 400 mm
Balanceren:  Dmax. 2.100 mm, Lmax: 5.700 mm
Boren, honen, stralen, lakken, drogen
Kraancapaciteiten tot 30 ton, eigen vrachtwagens

Vraag naar onze lijst van machines!

Machinebouw – Verspaning
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