Informatie
Wolters Metaaltechniek

De juiste prijs, een snelle levertijd, de hoogste
kwaliteit en continuïteit. Zomaar een paar eisen
die u terecht aan uw toeleverancier in de
fijnmechanische industrie stelt.

Wolters Metaaltechniek

Het zal niet meevallen om een partner te vinden
die dit allemaal biedt. Sterker nog: garandeert.
Het liefst gecombineerd met innovatieve
oplossingen, meedenken met uw uitdagingen en
persoonlijke aandacht voor u als klant.
Moeilijk? Helemaal niet. Daag ons uit en wij vullen
uw wensen in.
Wolters Metaaltechniek – sterk in precisiewerk!

• Comakership
• Modernste 3D CAD-CAM software
Edyweg 18
6956 BB Spankeren
telefoon +31 (0)313-422537
fax +31 (0)313-413701
website www.wolters-metaal.nl
e-mail info@wolters-metaal.nl

• Parallelbewerking
• Onbemande productie
• Bespaar op bewerkingstijd
• Aantrekkelijke prijs

“Het zijn niet alleen prettige mensen
om zaken mee te doen, ze leveren snel
vakwerk van hoge kwaliteit. Gewoon super.”

Sterk in precisiewerk.

De technische hoogstandjes van Wolters Metaaltechniek vindt u terug in medische apparatuur,
machines voor de semiconductor industrie, optische instrumenten, instrumenten voor de wegen waterbouw, food-, verpakking- en automobielindustrie.
Comakerschip
Samen combineren wij uw idee met onze

Wolters Metaaltechniek

uitgebreide kennis van de fijnmechanische
mogelijkheden tot nieuwe oplossingen.
Heeft u een andere toepassing in gedachte?

Met bijna 30 jaar historie mogen ‘wij’ van Wolters Metaaltechniek ons gerust ervaren noemen.

Dan nodigen wij u uit om samen met ons de

Dat merkt u aan ons vakmanschap wat leidt tot de door u gewenste zeer hoge kwaliteit.

mogelijkheden te onderzoeken.

Het compacte maar gepassioneerde team heeft voor u een aantal grote voordelen.

Dat noemen wij comakership.

Door de flexibiliteit realiseren wij zeer korte levertijden en wij hebben persoonlijke aandacht
voor u als klant. Combineer dit met concurrerende prijzen en u voelt zich bij ons gelijk thuis.

Wanneer u fijnmechanische onderdelen nodig
heeft voor een prototype, 0-serie of serie dan bent
u bij Wolters Metaaltechniek aan het juiste adres.
Met ons 3D CAD-CAM systeem voeren wij voor
u de meest complexe bewerkingen uit met een
nauwkeurigheid tot op enkele duizendste van
millimeters.
De garantie krijgt u door de controle in onze eigen
geconditioneerde meetkamer. Daarbij hanteren wij
de ISO kwaliteitsnorm zodat u er zeker van bent
dat uw onderdeel altijd past.

• CNC frezen en draaien

Naast het traditionele verspanen maken wij met 5-assig simultaan frezen de meest complexe

• Draadvonken

componenten. Indien gewenst voorzien van een passende oppervlaktebehandeling en preassemblage

• Complexe bewerkingen

tot kant en klare onderdelen die u direct kunt toepassen. Daarbij maakt het niet uit of het gewenste

• Uiterst modern machinepark

onderdeel van kunststof of metaal moet zijn. Roestvast staal, titaan, hastelloy, monel, messing, aluminium

• Geconditioneerde meetkamer

of een van de vele kunststofsoorten zitten allemaal in het assortiment van Wolters Metaaltechniek.

• Kwaliteitscontrole volgens ISO norm
Door het toepassen van ombemande productie blijft de overhead laag wat voor u uiterst aantrekkelijke
prijzen tot gevolg heeft. Ook grote series produceren wij daardoor tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Altijd uw passende oplossing.

