ONTWERP
PLAATBEWERKEN
VERSPANEN
LASSEN
POEDERLAKKEN
MONTAGE

METAALWERKEN

PUTTING KNOWLEDGE INTO PRACTICE

BEDRIJFSPROFIEL
FACIM NV kan u een productengamma op uw maat gemaakt aanbieden gaande van een eenvoudige isolatiefolie
over een complex frontpaneel met een bedrukte en gevormde folie en van een eenvoudig montageplaatje tot een
compleet 19" rack, industriële behuizing, buizenframe of lasconstructie afgewerkt met een poedercoating inclusief
opdruk.

Wat heeft FACIM NV u te bieden ?
FACIM NV biedt u de mogelijkheid om uw elektronisch doorgestuurde tekeningen te verwerken maar heeft eveneens
de juiste mensen in huis om uw idee of schets in een maakbaar product te vertalen en u een tekeningenpakket of
prototype voor te leggen. Onze prototypedienst zorgt dat u snel en accuraat uw ontwerp in werkelijkheid kan uittesten
en bijsturen.
Gezien de procesbeheersing van ontwerp tot eindproduct kan FACIM NV u een concurrentiële prijs en levertijd bieden.
Door onze veelzijdigheid en onze 'alles-in-eigen-huis-aanpak' geniet u ook van een tijdswinst en één enkele
gesprekspartner waar u er anders 2 of 3 nodig hebt om dezelfde job gedaan te krijgen.

Voor welke sectoren werkt Facim ?
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Elektronica en assemblage
Telecommunicatie en Satellietcommunicatie
Machinebouw
Apparatenbouw
Toegangscontrole
Bewakingssystemen
Betalingsverkeer en ontwaardingssystemen
Automatisatie
Audio
Ontwerpbureaus
Projectmeubilair
Scheepsnavigatie
Hernieuwbare energie

Meer weten ?
Contacteer gerust onze verkoopdienst voor een eerste verkennend gesprek of leg ons een concrete vraag voor.
Wij zullen u graag bezoeken of uitnodigen om u ter plaatse te vergewissen van onze ruime mogelijkheden.

BEWERKINGEN
ZAGEN:

Meerdere zaagsystemen tot 0,1 mm nauwkeurig.

LASERSNIJDEN:

LVD 4kW Sirius 3015
Compacte toren - geautomatiseerd materiaalmanipulatiesysteem voor 10 paletten.
Maximaal te bewerken dikte:
• Aluminium
tot 10 mm
• Inox
tot 15 mm
• Staal
tot 20 mm
Max . afmeting: 3000 x 1500 mm

PONSEN:

CNC ponsmachines tot 25 Ton ponskracht.
Maximaal te bewerken dikte:
• Aluminium
tot 4 mm
• Inox
tot 1,5 mm
• Staal
tot 3 mm
Max . pons Ø:
80 mm
Max . afmeting: 1025x1025 mm

DRAAIEN & FREZEN: 3 nummerieke machines, waarvan één vijfassige Gildenmeister,
inclusief hoogfrequent frees met 40.000 T/min voor zeer gladde afwerking.
Max. afmeting: 2200 x 600 x 400 mm

PLOOIEN:

4 afkantpersen
Maximaal te bewerken afmetingen:
materiaaldikte:
tot 8 mm
lengte:
tot 3500 mm
hoogte:
tot 400 mm

LASSEN:

Diverse lasposten, lasrobot, puntlassystemen, CNC gestuurde stiftlasrobot,
TIG, MIG.
Te lassen materialen:
• Aluminium
• Staal
• Inox

PLAATSEN INSERTS: • Half automatische insertmachines
• CNC gestuurde stiftlasrobot

METAALWERKEN
AFWERKINGEN
TROMMELEN

GRAVEREN:

STRALEN:

Diverse materialen zoals Gravoply, aluminium en inox
Max. afmetingen: 500 x 480 mm

Gewoon en parelstralen

EINDCONTROLE:
SCHUREN:

Meetkamer:

Breedbandschuurmachine 600 mm

3D CNC gestuurd meetstation

LAKKEN:

Maximale afmetingen te meten stukken:
breedte:
tot 600 mm
lengte:
tot 700 mm
hoogte:
tot 600 mm

• Poederlakken
• Natlakken

ZEEFDRUKKEN:
Bewerkingen:
• Bewerken aangeleverde files
• Uitwerken van uw voorontwerp
• Stansen en vervormen van polyesterfolies
Te bewerken materialen:
• Gelakte materialen
• Blank aluminium, opdruk en indruk
• Allerlei kunststoffen
Max . afmeting: 1200 x 800 mm

ASSEMBLAGE:
• Deelassemblage
• Bedraden schakelkasten
• Klantgerichte verpakking

Industriezone Rijkmaker Peepolderlaan 19 B-2910 Essen
Tel: 03/666 54 15

Fax: 03/666 49 57 E-mail: info@facim.be Web: www.facim.be

