× Persen en Ponsen

× Lassen

Door middel van ons uitgebreid pers- en ponsmachinepark, kunnen we platen en profielen in staal, inox
of aluminium bewerken, ponsen of vormen.
Ponsmachines (tot 100 ton)
• LVD [100 Ton]
• Ponsmachine [100 ton]
• SANGIACOMO [40 Ton]
• RASKIN [30 en 50 Ton]

Het lassen gebeurt op professionele lastafels voorzien van de nodige afzuigingen en schermen.

Dieptrekpers
• Dieptrekken [van staal,inox en alu]
• HYDRAP [200 Ton boven stempel]
		
		

[100 Ton onderkussen]
[Koers dieptrekkussen 150 mm]

Ook het manipuleren van zware stukken kan met
behulp van een takel.
De verschillende lastechnieken en mogelijke toepassingen:
• Half-automaat lassen
• Stiftlassen
• Puntlassen
• TIG-lassen
• Ultrasoon lassen

Onze troeven
Kwaliteit
Kwaliteit vormt de basis van onze werking en sterkte
binnen de sector. Onze voortdurende zin voor kwaliteit wordt door onze klanten erg gewaardeerd.

naast kwaliteit wordt ook
flexibiliteit hoog in het
vaandel gedragen.

Een moderne werkomgeving, waarvan een flink
deel aangepast is aan de hedendaagse normen,
gecombineerd met een divers uitgebouwd machinepark, helpt onze kwaliteitszorg te garanderen.
Flexibiliteit
Naast kwaliteit wordt ook flexibiliteit hoog in het
vaandel gedragen. Onze interne structuur en werking zorgt ervoor dat wij ons flexibel kunnen opstellen
naar uw wensen en verwachtingen.
Service
‘Just in time-leveringen’ of ‘last minute-aanpassingen’ zijn voor ons een dagelijkse zaak !

× Allerlei
Om onze service volledig te maken beschikken wij
tevens over de middelen om stukken te ontbramen,
schuren en polieren, plaatsen van inpersbouten of
andere bevestigingssystemen, uitschuinen, tappen.
Tevens doen we allerhande montage- en rivetteerwerken.
Door middel van thermoformage en stanswerken in
kunststof kunnen we ook transporttray’s maken.

Lassen

contact: Stanny Leeuws | Verantwoordelijke metaalbewerking
gsm +32 (0)495 210806 mail stanny.leeuws@demival.be
telefoon +32 (0)9 386 33 29 fax +32 (0)9 386 73 06

Metaalbewerking
als krachtig staaltje kunnen...

DEMIVAL METAALBEWERKING
Deze afdeling telt 30 medewerkers en is sterk in projectmatig werken in zowel kleine als middelgrote
series. Een ervaren en inventief team ontwikkelt voor
U de ideale oplossing en zorgt voor een persoonlijke
samenwerking. Onze doelstelling is de klanten een
totaaloplossing aan te bieden met een correcte levertermijn en een perfecte kwaliteit.

× Machinepark

• MEP COBRA 350 AX [diameter 350 mm]
• Manuele afkortzagen voor metaal en kunststoffen

Conventioneel frezen
• 3 LAGUN freesmachines:
[tafel: 1250 mm x 250 mm]

Freesmachines
CNC
• SUPERMAX 85A CNC

Draaibank
CNC draaien
• TAKISAWA draaibank

[tafel 860 mm x 440 mm]
[x:600 mm y:350 mm z:500 mm]

[doorlaat diameter 51 mm]
[max.diameter 250 mm]

• LEADWELL V30 en V30i CNC

• Revolverdraaibank ONEKO

[tafel: 840 mm x 420mm]
[x:760mm y:410 mm z:410 mm]
[24 gereedschappen]

[doorlaat diameter 32 mm]
[TRAUB afsteekautomaat]

• MIYANO TSV 35: CNC
Hiervoor beschikken wij over een gevarieerd en gesofisticeerd machinepark zoals:
• CNC en conventionele frees- en draaimachines
• CNC en conventionele zaag- en afkortmachines
• Verschillende lastoestellen: TIG, halfautomaat,
stiftlassen, puntlassen, ultrasoon kunststoflassen,…
• Plaatbewerkingsmachines: snijden, plooien,
hoekkappen,…
• Pers- en ponsmachines
• Dieptrekmachine voor vormen van staal, inox
en aluminium
• Thermovormmachine voor vormen van kunststoffen
• Boor-, tap- en ontbraamtoestellen
• Paneelzaag en nabewerkingstoestellen voor
hout en kunststoffen

[tafel: 610 mm x 380 mm]
[x:500 mm y:380 mm z:250 mm ]
[12 gereedschappen]

× Plaatbewerking
Platen of strips snijden, plooien, hoekkappen,…. Alles
wat nodig is om een plaat te vormen tot een eindproduct. Voor laserwerk en oppervlaktebehandelingen werken wij nauw samen met partners.

Freesmachine

Snijmachines
• Snijschaar HACO
Voor het snijden van platen tot
2000 mm lengte en 4mm dikte.
• Hoekschaar EUROMAC
Voor het uitsnijden van hoeken tot
200 mm lengte en 6mm dikte.
Plooimachines
• Plooibank HACO
Voor het plooien van platen tot
2500 mm lengte en 3mm dikte.
• Horizontale plooibank / rollen
Max 500 mm x 15mm dikte.

× Aankoop en voorraadbeheer
Of u uw grondstoffen zelf levert of Demival deze voor
u aankoopt, wij beschikken over ruime magazijnen
en een performant opvolgingssysteem (Axapta) om
de goederen vlot te ontvangen, te beheren en te
verzenden.

Zaagmachine

Lassen

Plaatbewerking

× Verspaning
Bij het verspanen start de productie meestal bij het
verzagen van 6 meter staven of profielen uit staal,
alu, inox, koper,… Vervolgens zullen deze stukken
verder afgewerkt worden door draai- en/of freesbewerkingen.
Zaagmachines
Lintzaagmachines voor inox, metaal en non-ferro
metalen:
• MEP SHARK - CNC [diameter 350 mm]
• COSEN [diameter 350 mm]
• MEP PH261 [diameter 200 mm]
Afkortzagen voor kunststof en non-ferro metalen:
• MEP COBRA 350 CNC [diameter 350 mm]

Zaagmachine

Ponsmachine

Dieptrekpers

Lassen

