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Maakt u maximaal gebruik van uw productiemogelijkheden?

Kortere doorlooptijden, lagere kostprijs en Just In Time levering
vragen veel van uw medewerkers. Om deze verandering in de
markt op te vangen werken wij met een eenvoudig 4-stappen
plan:
1] Vaste referentie
Verkort de omsteltijden in de machine. UW VOORDEEL verhoging
flexibilliteit en verhoging spiluren.
2] Automatiseren
Door het inzetten van robotsystemen. UW VOORDEEL: extra
productieuren en kortere doorlooptijd producten.
3] Cellmanagement
Stuurt machine en robot aan.
UW VOORDEEL: foutloze en eenvoudige "single piece production".
4] Workshop floor management
Geeft een volledig overzicht van uw gehele productie.
UW VOORDEEL: betrouwbare organisatie tijdens
de werkvoorbereiding.
Werkplaats industrie 4.0. Example of Fanuc robot on rail with
milling machine, EDM machine and CMM

System 3R linear cell with several applications
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ERTEC - Fueling Growth ERTEC is gespecialiseerd in het optimaliseren van uw
productieproces. Naast onze know how t.a.v. automatisering van
kleinserie productie met de referentiesystemen, robots en
software van System 3R kunnen we metJobDISPO uw
productieorders real-time plannen. Met Liebherr kunnen we
complete FMS-systemen en producthandling oplossingen
aanbieden. Spreitzer is gespecialiseerd in het opspannen van
producten met centrumspanners voor o.a. 5-assige freesmachines
en Alumess opspansystemen voor uw meetmachine. Nieuw is
Gravostar voor het ontbramen en graveren.
Uw voordelen:
• Goede en duidelijke informatie
• Downloaden van informatie
Onze klantenkring:
Een internationale klantenkring profiteert van de ervaringen die
de firma ERTEC en zijn medewerkers hebben. Klantgericht denken,
geven een garantie voor een goed resultaat.
Missie:
ERTEC staat voor efficiëntie in productiviteit. Wij streven naar een
goede en duidelijke oplossing voor de klant, waarbij wij met een
"WIJ-gevoel" samen dit doel willen realiseren. ERTEC streeft er
naar een moderne organisatie te zijn, welke door efficiëntie en
kennis een goede partner is voor zijn klanten.
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