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Gegarandeerd het snelste en nauwkeurigste EDM-center in NL-BE-DE!

SODICK ALC800GH draadvonkmachine.

Het team van Nefratech EDM Center houdt van vonkende uitdagingen!

Nefratech EDM Center Weert
De snelste leverancier van vonkerodeerproducten binnen
Nederland, België en Duitsland, vindt u in Midden-Limburg.
Naast snelle leveringen, flexibiliteit en opperste betrokkenheid,
bieden wij ook debelofte van uiterste nauwkeurigheid!
Binnen Europa hebben wij als Nefratech EDM Center een uniek
machinepark. Als vonkprofessionals lopen wij namelijk graag
voorop als het om vernieuwende technologische uitdagingen
gaat! Daarom blijven wij continu investeren in ons machinepark
én in onze mensen. Zo biedt Nefratech EDM Center al sinds 2000
- en als één van de eersten in de markt - het 5-assig simultaan
draadvonken aan. Sinds 2019 zijn wij zelfs de enige Nederlandse
producent die grote en zware werkstukken aankan tot 3.000 kilo
én met een hoge nauwkeurigheid. De SODICK ALC800GH, met
een snijbereik van 800 x 600 x 800 mm, is hiermee ons
paradepaardje!
Naast het uitvoeren van complete producties bieden wij als
‘Nefratechers’ ook het realiseren van specifieke deelbewerkingen
aan.
Heeft u een specifieke vraag, benader ons dan gerust om advies!
Wij staan bekend om onze bereidheid om actief, vanaf de
ontwerptafel tot en met uitvoering, mee te denken. Onze
inzichten en ervaringen delen wij dus graag met u. Dat komt het
eindresultaat alleen maar ten goede!

DIENSTVERLENING NEFRATECH EDM CENTER:
• 3 tot 8-assig draadvonken
- Snijbereik X 800 mm * Y 600 mm * Z 800 mm
- Werkstukgewicht tot 3 ton
- 8-assig voorbereid draadvonken
• 5-assig simultaan draadvonken
• Zinkvonken
• Vonkboren
DIT KRIJGT U BIJ NEFRATECH EDM CENTER:
• Een actief meedenkend bedrijf
• Professionele en betrokken medewerkers
• Producties volgens GRADE2-reinheidseisen mogelijk
• Onverdeelde aandacht voor u en uw product
• Maximale flexibiliteit naast accuratesse
• Vakkennis en meer dan 20 jaar praktijkervaring
• Directe lijntjes en heldere communicatie
Door al ruim 20 jaar deze beloften waar te maken, is Nefratech
EDM Center uitgegroeid tot een op maximale servicegerichte,
Euregionale sparringpartner bij het ontwerpen, ontwikkelen én
produceren van draadvonk- en zinkvonkproducten.
Meer lezen over Nefratech EDM Center: https://nefratech.nl/

Contact:
Frank Lenaers, directeur.
Sven Stoffelen, general manager productie.
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