
PRODUCTIE VOLGENS DE EISEN VAN DE KLANT

Naast de bestaande DIN EN 1090 gecerti-
ficeerde roosterproductie en verzinkerij, 
kunnen wij u in onze nieuwe 4000 m² grote 
hal een compleet staalconstructieprogramma 
aanbieden. Deze nieuwe afdeling bestaat uit:

 t Een intern ontwerpbureau

 t 3D-profiel-lasersnijden

 t Lasersnijden

 t Plasma- en autogensnijden

 t Pons-laser bewerking 

 t Waterstraalsnijden

 t Afkanten (600 t)

 t Walsen van platen en profielen

 t Lassen (MIG, MAG, TIG)

We hebben meerdere afkantpersen tot 
6000 mm lang en tot 600 ton van kracht.

Nieuw: STAALCONSTRUCTIE EN PLAATBEWERKING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

 k Wanddikte tot 20 mm

 k Max. lengte profiel: 8000 mm

 k Diameter ronde buis: 20-235 mm

 k Zijde lengte van de vierkante buis: 20-170 mm

 k Draadtappen: M3-M12

 k Lasnaad detectie

DRIEDIMENSIONELE LASERTECHNOLOGIE

http://bit.ly/emz-fabrigear

Mazak 3D FabriGear 220 II 
© www.mazakeu.com

Met de Mazak 3D FabriGear 220 II profiel snijmachine zetten we een nieuwe 
standaard.

Naast alle standaard profielen (ronde, vierkante en andere buisvormen) kunnen we ook elk open 
profiel driedimensioneel bewerken. De combinatie 3D laser en draadsnijkop maakt het mogelijk 
om onderdelen in één productieproces te voltooien.



PONS-LASER COMBIMACHINE

LASERSNIJDEN

FUNCTIES

 t Ponsen

 t Lasersnijden

 t Draadvormen

 t Vervormingen (groeven, kieuwen)

 t Graveren met reliëf

 t Serieproductie (autom. wisselen van 

werktuigen, geautomatiseerd laadstation)

Al deze functies maken het mogelijk om ver-
schillende bewerkingen in een productie-
proces te realiseren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 k Plaatformaat : 4000 x 2000 mm

 k Plaatdiktes : staal tot 20 mm 

 roestvast staal tot 15 mm 

 alu tot 10 mm
LVD Laser Axel 4020 S

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 k Werkoppervlak: 3200 x 1250 mm

 k Max. plaatdikte: 8mm

 k Werktuigwisselaar: 18 plaatsen

 k C-as draadvormen: 330 tr/min

Trumatic 6000 Laserpress 

De Trumatic 6000 Laserpress combineert ponsen en lasertechnologie in één ma-
chine.



WATERSTRAALSNIJDEN

De geavanceerde snijtechnologie 
voor alle materialen: staal, alumini-
um, roestvast staal, gehard staal, ko-
per, brons, messing, kunststof, steen, 
glas, hout, tegels, zachte materialen, 
etc ...

Met de Flow Wmc2-4020C waterstraals-
nijmachine is het mogelijk om materialen te 
snijden die door een thermisch snijproces 
niet gesneden kunnen worden. Bovendien 
ontstaan geen thermische spanningen of ver-
hardingen van het materiaal, die bij de verde-
re verwerking voor grote problemen kunnen 
zorgen (bvb bij het draadtappen)

VOORDELEN

 t Geen verharding van de randzones

 t Geen vervorming door warmte

 t Geen bramen

 t Geen verandering in oppervlakte met 

kunststof beklede metalen.

 t Hittebestendige en composietmaterialen 

kunnen gesneden worden.

 t Stapelsnijden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 k Plaatformaat: 4000 mm x 2000 mm

 k 6000 bar Hyperjet pomp

 k Plaatdikte: tot 200 mm

 k Dynamic waterjet

 k Twee snijkoppen

Flow Wmc2-4020C
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