Lasersnijden van
OPEN PROFIELEN
Uiterst interessant indien:
t U vindt, dat grote investeringen in dure machines om zelf
uw profielen van de nodige uitsparingen te voorzien, een
risico vormen in tijden van crisis
t De kostprijs om een “eigen” profiel met speciale uitsparingen te laten produceren zeer hoog is en/of een te grote
minimum bestelhoeveelheid vereist

t U tijd en geld wenst te besparen op uw zaag-, boor-, en
brandwerk van open profielen
t U geen economische oplossing vindt in het standaardgamma van de profileurs
t ….

Lasersnijden combineert verschillende bewerkingen:

Zagen , boren , ponsen ,
ontbramen in 1 beweging

Speciale gaten en sleuven
geen investering in stempels

Lasersnijden is ideaal voor:

grote gaten en kopsnedes
efficiënter dan brandwerk

Uitsparingen in de radius van het
profiel

3D gaten en afschuiningen

Lasersnijden zorgt voor extra creativiteit:

buis op profiel

Profiel op profiel

Bijkomende voordelen:
t Ver trekken vanuit een standaardprofiel uit onze ruime
voorraad kan plooiwerk van platen ver vangen

t Een ruime voorraad onmiddellijk beschikbaar
t Een team dat meedenkt met de klanten

t Onze jarenlange er varing in het lasersnijden van buizen
en kokers

Op dit moment kunnen wij volgende profielen verwerken:
Koudgerolde profielen
U

15 x 15

tot

200 x 80 (uitgez. 150 x 50 x en 160 x 50)

L gelijkz.

20 x 20

tot

150 x 150

L ongelijkz.

30 x 20

tot

200 x 100

Warmgewalste profielen
L gelijkz.

20 x 20

tot

150 x 150

L ongelijkz.

30 x 20

tot

200 x 100

U – UPN

30 x 15

tot

260

Andere profielen (H, , T, speciale vormen)
Op aanvraag

Lengte
In

3500 – 8500

(korter op aanvraag)

Uit

tot 6500

(tot 8500 op aanvraag)

Staal

16 à 20 mm in 2D

12,5 mm in 3D (45°)

Inox

8 mm in 2D

3D
Tot 45°

Dikte

Gaten
Minimum 0,6 x wanddikte + mogelijkheid draad te tappen
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