
allround metaalbewerking op topniveau



Laseren

Finishing 

Feijen Metaaltechniek

Als gerenommeerd topmerk werkt TRUMPF continu aan nieuwe 
laserontwikkelingen en vooruitstrevende systeemoplossingen 
waarbij uw applicatie voorop staat. Of het nu gaat om lasersnijden, 
-lassen, -cladden, boren of microbewerken, met de technologie van 
TRUMPF weet u zeker dat u moderne, geavanceerde techniek in huis 
haalt. En die houden we up-to-date door met onze applicatiekennis 
steeds een stap verder te gaan.  Zo bent u verzekerd van een 
investering waar u vandaag, morgen en overmorgen uw voordeel 
mee kunt doen.www.nl.trumpf.com

TRUMPF geavanceeRde laseR Technologie 
 Innovatie van generatie op generatie

Geavanceerd machinepark
Feijen Metaaltechniek wordt gevormd door uitste-
kende vakmensen, waarbij een modern en geavan-
ceerd machinepark ter beschikking staat. Door de 
veelzijdigheid aan machines (zie ook onze website  
www.feijenmetaaltechniek.nl) kunnen wij vele 
bewerkingen uitvoeren. Omdat we beschikken over 
de modernste lasersnijmachines (vier machines) 
zijn we in staat om u snel van dienst te zijn, nu én in 
de toekomst.

Slimme automatisering
Ook onze automatisering draagt bij aan een snelle, 
flexibele en prijsbewuste levering. 
Zo worden bij Feijen Metaaltechniek opdrachten 
geaccepteerd en uitgevoerd, waarbij de digitale 
informatie bestaat uit een 2D- of 3D-tekening en 
waarmee verder geautomatiseerde processen wor-
den aangestuurd. 
Via ons ERP-systeem hebben wij altijd direct inzicht 
in alle bedrijfsprocessen en de status van de 
lopende orders.

Feijen Metaaltechniek

Als allround toeleverancier kunt u bij Feijen Metaal-
techniek ook terecht voor de juiste afwerking van 
uw product.
Voor het ontbramen maakt FMT gebruik van een 
Timesavers grindingmaster. 
Het kantenbreken van kleine producten gebeurt in 
de Trowal-trommelmachine. 

Feijen Metaaltechniek (FMT) is een betrouwbare toeleverancier 
in de metaalindustrie. Al meer dan vijftig jaar zijn wij in staat 
kwaliteit te leveren met een grote flexibiliteit en tegen de meest 
gunstige kosten.
Feijen Metaaltechniek kenmerkt zich door een platte organisatie, 
snelle communicatie en een efficiënt productieproces, waardoor 
wij een korte levertijd kunnen realiseren.
De corebusiness voor FMT bestaat uit laseren, kanten, lassen, 
lichte constructies, mechanische bewerkingen en waterstraal 
snijden. FMT levert zowel maatwerk als serieproducten. 

Feijen Metaaltechniek is gespecialiseerd in het lasersnijden van staal, 
roestvast staal, aluminium, koper en messing. Momenteel bestaat de laser-
capaciteit uit een viertal lasersnijmachines en FMT streeft ernaar steeds de 
laatste techniek in huis te hebben, waarmee we de behoefte in de markt 
optimaal kunnen blijven vervullen. 
Met de Trulaser 3040 (L32) 6kW kunnen we onderdelen uit plaat van 
4000 x 2000 millimeter laseren, die verderop in het arbeidsproces op een 
van onze kantbanken gekant kunnen worden.
Voor dunne platen hebben we de Trulaser 5030 Fiber ter beschikking. Een 
supersnelle machine waarop het tevens mogelijk is om koper- en messing-
plaat tot 5 millimeter dikte te laseren.



Feijen Metaaltechniek

LVD levert pons- en lasersnijmachines, 
afkantpersen en scharen, alsook 
innovatieve software en modulaire 
automatisering, en biedt zo een volledig 
geïntegreerde oplossing van concept 
tot afgewerkt stuk. Ons team bestaat 
uit metaalbewerkingsspecialisten, die 
alles in het werk stellen om intelligente, 
confi gureerbare oplossingen aan te 
bieden die perfect afgestemd zijn op uw 
persoonlijke behoeften.

LVD BeNeLux
Hondschotestraat 112

8560 Gullegem
T +32 056 43 08 50

benelux@lvd.be
www.lvdgroup.com

LassenKanten
Feijen Metaaltechniek beschikt over een vijftal 
CNC-kantbanken. Met de LVD Easy-form kantbank 
kunnen producten met een lengte van maximaal 
4 meter gekant worden. Deze machine is uitgerust 
met zware buighulpen en optische hoekmeting.
Ook kunnen we offline programmeren met de 
CADMAN-B 3D-software, waardoor  direct vanaf 
het eerste product de gewenste nauwkeurigheid 
verkregen wordt.

Op onze uitgebreide lasafdeling kunnen we las-
opdrachten in staal, roestvast staal en aluminium 
voor u uitvoeren. Wij beschikken over moderne mig/
mag- en tig- lasapparatuur en opspantafels.
Daarmee zijn we in staat de economisch meest 
gunstige manier te kiezen om uw producten te 
vervaardigen.
Voor seriewerk hebben wij een Rolan Robotics 
lasrobot ter beschikking met twee stations, die een 
continu proces mogelijk maakt.

Nederlandse Technische Gasmaatschapij
Medische en industriële gassen

Swaardvenstraat 11
5048AV Tilburg

Telefoon 013-4625780

Leverancier 
van gas 
in bulk of cilinder

laat net als FMT, 
uw gas 
onze zorg zijn!



Feijen Metaaltechniek

Verspaning

Oppervlaktebehandelingen

Waterstraalsnijden

Feijen Metaaltechniek kan uw product van de gewenste oppervlaktebehandeling voorzien. FMT werkt 
daarbij nauw samen met professionele partners, gespecialiseerd binnen hun eigen vakgebied. Door dit 
samenwerkingsverband nemen wij u alle zorgen uit handen en kunt u bij ons terecht voor onder andere 
de volgende oppervlaktebehandelingen:

• poedercoaten
• ktl-lakken
• thermisch verzinken
• elektrolytisch verzinken
• rvs beitsen – passiveren
• elektrolytisch polijsten
• glasparelstralen
• anodiseren
• stralen/spuiten
• zwarten

Aanvullend op het lasersnijden biedt Feijen Metaal-
techniek de mogelijkheid om materialen voor u te 
waterstraal snijden. Met waterstraalsnijden kunnen 
we bijna elk plaatmateriaal snijden zoals alumi-
nium, rvs, koper, glas, hout, steen, kunststof en veel 
andere materialen, tot een dikte van 200 millimeter! 
Doordat er geen thermische warmte vrijkomt is dit 
proces zeer geschikt voor producten waarbij de 
materiaalstructuur niet verstoord mag worden. De 
waterjet is uitgerust met twee snijkoppen, waardoor 
er een efficiënt proces verkregen wordt en we in 
staat zijn tegen aantrekkelijke prijzen te produceren.

Feijen Metaaltechniek heeft op de verspaningsafde-
ling diverse machines ter beschikking om de meest 
uiteenlopende opdrachten uit te voeren.
Machines zijn er in CNC-uitvoering en conventioneel, 
waardoor er voor zowel kleine- als grote series 
de juiste keuze gemaakt kan worden. Onze 
CNC-gestuurde draaiautomaat Mori Seiki SL-250 
maakt het mogelijk om grotere series tegen scherp 
concurrerende prijzen aan te bieden. Deze draaibank 
heeft een stafdoorlaat van Ø 75 millimeter en is 
voorzien van een Multisam 2000 aanvoerautomaat. 
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Voor meer informatie zijn wij 

bereikbaar  op het nummer: 

+31 (0)6 10 31 27 04www.louwerstransport.nl

Gespecialiseerd in het vervoeren van staal- en 

metaalproducten. Maar ook voor de volledige verzorging 

van uw machinetransporten staan wij voor u klaar. 

DAMECO
PLATING BV
INFO@DAMECO.NL

WWW.DAMECO.NL

WWW.VERDUURZAMEN.COM

AL JAREN EEN TROUWE PARTNER VOOR HET ELECTROLYTISCH 
VERZINKEN EN HET RVS BEITSEN – PASSIVEREN.

info@miv.hr • www.miv.hr

Bij Lakspuiterij De Uitkomst kunt u terecht voor 
het alcalisch beitsen van staal en RVS, passiveren 
en zinkfosfateren, staalstralen en schooperen, 
poedercoaten en natlakken.
Wij zijn werkzaam voor zowel kleine als grote 
toeleveringsbedrijven en nationale en internationale 
producenten van eind producten in de auto-, 
electronica-, consumentengoederen-, en defensie-
industrie in binnen- en buitenland. 
Reden genoeg om u, voor zover dit nog nodig 
mocht zijn, kennis te laten nemen van onze 
productiemogelijkheden en ambities, nu en in 
de toekomst.
Ons bedrijf is tevens ISO - 9001 gecertifi ceerd

Vlier 13
5662 TM Geldrop 
T040 285 8013
E info@deuitkomst.nl 
W www.deuitkomst.nl

Rondven 10
6026 PX Maarheeze

Postbus 2696
6026 ZH Maarheeze

Tel.: 0495 59 14 54
Fax: 0495 59 32 45

E-mail: feijen@feijenmetaaltechniek.nl

www.feijenmetaaltechniek.nl


