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WIJ ZORGEN VOOR CONTINUÏTEIT IN UW PRODUCTIE

Wie zijn wij
Dormac CNC Solutions is leverancier van machines voor
verspanende bewerkingen, automatiseringsoplossingen en
procesoptimalisatie voor 24/7 bewerkingen.

Productieautomatisering & Procesoptimalisatie
Dormac Productie Automatisering verzorgt het gehele traject voor
een geslaagde manarme productie voor de metaal en kunststof
verwerkende industrie.
Als officiële importeur van Doosan Robotics vind Dormac het
daarbij belangrijk om haar partners in het volledige proces te
kunnen ondersteunen en te ontzorgen. Dormac Cobots levert
collaboratieve robots voor de maakindustrie. Een cobot inzetten
voor automatische CNC machinebelading tot max. 25KG in uw
productieomgeving? Dan kan met de Easyloader van Dormac.
Automatische CNC Machinebelading: Easy Loader met Cobot

Wat doen wij
Met een uitgebreid machine-programma van CNC draai- en
freesmachines, gespecialiseerde proceskennis en uitstekende
service-support bieden wij hoogwaardige productieoplossingen
tegen aanvaardbare investeringen. Dormac is daarmee
uitgegroeid tot een volwaardige partner voor de gehele
verspanende industrie.
Wat bieden wij
De eerste prioriteit van Dormac is het ondersteunen van haar
klanten. Wij blijven dan ook voortdurend investeren in mensen en
middelen om onze eindgebruikers optimaal te kunnen bedienen.
Men kent Dormac vooral als exclusief leverancier van CNC draaien freesmachines van het merk Doosan Machine Tools en van de
bedfreesmachines van Kiheung. Maar Dormac heeft meer merken
in huis om aan de marktvraag te voldoen. Zo levert Dormac ook
nog steeds conventionele en Teach-in machines van de merken
Comev, Everox en ook de CNC bewerkingscentra van Litz en
Dahlih.
“DOOSAN PUMA SMX5100 serie multitasking machines.”

In samenwerking met zusterbedrijf Dormatec Environment
Systems brengt Dormac procesoptimalisatie naar een hoger
niveau. Met diverse oplossingen voor luchtfiltratie,
spaanproblemen, of vervuiling van koelvloeistof bent u bij
Dormac aan het juiste adres.
Service en onderhoud
Bij Dormac heeft u één aanspreekpunt voor de metaal
bewerkingsmachine, de complete cel en het robot systeem. Alle
informatie onder één dak.
Een team van gespecialiseerde servicetechnici staat klaar om u per
telefoon of ter plekke te helpen bij storingen of machinestilstand.
Periodiek onderhoud is een onlosmakelijk onderdeel van onze
service, daar een groot deel van de storingen voorkomen kan
worden door cruciale onderdelen tijdig te inspecteren, te reinigen
of te vervangen.
• Breed landelijk netwerk van eigen servicemonteurs
• Gratis telefonische helpdesk
• Eigen onderdelen magazijn
• Sterke technische binnendienst
• Eigen engineering afdeling
• Scholing en cursus door ervaren praktijk instructeurs
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