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Nossin FMI : De kunst van fijnmechanisch perspectief
Vakmanschap, precisie en kwaliteit : dat is letterlijk waar het om
draait bij Nossin Fijnmechanische Industrie BV.
Voor het produceren van complexe fijnmechanische
componenten met een gegarandeerde hoge nauwkeurigheid zijn
wij de aangewezen specialist. Daarnaast hebben wij ruime
ervaring in het assembleren van onderdelen, waardoor ook uw
complete module bij Nossin FMI in goede handen is. Het
eindresultaat voldoet bij ons vanzelfsprekend exact aan de
specificaties van de opdrachtgever.
Modern machinepark
Met diverse uiterst nauwkeurige vijfassige Hermle CNCbewerkingscentra, ieder voorzien van een geïntegreerde
zesassige Kuka industrierobot en een uitgebreid pallet- en
gereedschapmagazijn, realiseert Nossin FMI een efficiënte24uursproductie.
Daarnaast beschikt Nossin FMI over ruime capaciteit op
draaigebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van Okuma
draaimachines met aangedreven gereedschappen en Fanuc
industrierobots voor een onbemande nachtproductie. Sinds 2018
beschikt Nossin FMI over een geautomatiseerde Multitask
machine van Okuma.
Met deze machines is Nossin FMI een ideale partner voor de
productie van precisieonderdelen uit aluminium met een
seriematig en repeterend karakter. De machines worden extern
geprogrammeerd middels het geavanceerde CAD/CAM-systeem
HyperMill. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid tot
machinesimulatie.
Productie industriesector
Nossin FMI richt zich volledig op de markt van de
toeleveringsindustrie.
Onze opdrachtgevers zijn afkomstig uit verschillende
industriesectoren zoals de machine- en apparatenbouw,
semi-conductor en elektrotechnische industrie en de medische en
laboratoriatechnische industrie.
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Gegarandeerde kwaliteit
Met het ISO 9001:2015 certificaat sinds 1993 op zak garandeert
Nossin FMI al jarenlang een uitstekende kwaliteit van de
geleverde producten. De bedrijfsruimte met een omvang van
5.000 m2 is volledig geklimatiseerd .
Betrouwbare partner
Met name dankzij onze geavanceerde technologie, ruime
vakkennis en hooggekwalificeerde medewerkers heeft Nossin FMI
in de afgelopen veertig jaar een gedegen reputatie opgebouwd.
Een uitstekende leverbetrouwbaarheid en een optimale prijs /
kwaliteitsverhouding spelen hierbij een belangrijke rol. Bovendien
maakt de flexibiliteit en veelzijdigheid binnen onze onderneming
het mogelijk optimaal in te spelen op de wensen en eisen van u
als opdrachtgever.
Reden genoeg dus om met Nossin Fijnmechanische Industrie
in zee te gaan!
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