M A C H I N E PA R K
W AT K U N N E N W I J ?
Machines en bewerkingen

Vakmansschap

Mannen van Staal staat voor kwaliteit, wij kunnen
buigen, draaien, frezen en lassen. Fabriceren onder
andere kunstwerken, bruggen en stalinrich ng.

Minstens zo belangrijk zijn onze medewerkers. Wij
werken uitsluitend met ervaren en gekwaliﬁceerde
vakmensen, met een aﬃniteit voor staal.

Ons high-end machinepark bestaat uit:
þ Bundelzaagmachines þ Walsmachines
þ Watersnijder
þ Lasapparaten
þ Plasmasnijder
þ Lasrobot
þ Draaibanken
þ Kantbank
þ Buigmachines
þ Boor- en tapmachines
þ Freesbanken
þ Ontbramers

Materialen
Mannen van Staal werkt voornamelijk met staal, RVS en
aluminium. Maar ook non-ferro soorten, zoals: koper,
zink lood en messing, behoren tot onze mogelijkheden.

Naast produc e in huis, zijn wij ook op pad voor
repara es aan molens, bruggen en montageklussen.
þ Monteren
þ Reviseren en repareren

Mannen van Staal is:
þ NEN-1090 gecer ﬁceerd tot execu eklasse 3
þ VCA gecer ﬁceerd
þ Erkend Leerbedrijf
þ Lid van de Koninklijke Metaalunie

ONZE MOGELIJKHEDEN
Zagen
Geautoma seerde bundel
zaagmachine voor buizen,
proﬁel en kokers tot
⌀310mm. Geschikt voor alle
(non) ferro materialen.
Snijden
Plasmasnijder, maximale
plaatafme ng 6000x2000
x60mm. Watersnijder, met
maximale plaatafme ng
3000x1500x200mm.

Buigen
Vier CNC gestuurde
buigmachines voor het
verwerken van buizen, kokers
en andere proﬁelen.
Buizen tot ⌀110mm.
Lengtes tot 6000mm kunnen
gebogen worden zonder
deling.

Frezen
Drie CNC gestuurde
freesbanken, met veel
verschillende
gereedschappen.
Maximale slag X-as 2000mm.

Draaien
Twee CNC gestuurde
draaibanken met
gereedschapwisselaar.
Walsen
Plaatswals en een proﬁelwals Maximale draaidiameter
(over bed) ⌀510mm.
met vele mogelijkheden.

Lassen
Voldoende lasgereedschap
en vakmensen voor MIG,
Mag en TIG lassen van zowel
staal, RVS en aluminium.
Voor seriewerk kunnen wij
onze lasrobot inze en.
Al onze lassers zijn
gekwaliﬁceerd, voor het
lassen van staal zijn wij
NEN-1090 gecer ﬁceerd tot
en met execu eklasse 3 .

