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Partners for the plastics processing industry
ORA machines, uw totaalleverancier in de kunststof
verwerkende industrie.
Uw productie optimaliseren is al meer dan 70 jaar onze missie
ORA machines nv verkoopt machines, installaties en
randapparatuur in de Benelux. Wij vertegenwoordigen
gerenommeerde producenten van spuitgietmachines,
thermovormachines, systemen voor temperatuurregeling,
grondstofbehandeling, recyclage van productieafval,
grijpersystemen, transportbanden, enz.
Bij ORA machines kunt u terecht voor de levering van een
compact toestel of systeem, maar ook voor de complete
engineering, realisatie en nazorg van complexe projecten.
De apparatuur die wij verkopen wordt vooral toegepast in de
kunststofverwerkende industrie. Door de knowhow van drie
generaties van Ballegooijen, de sterke productkennis van ons
team en de brede inzetbaarheid van onze producten, is onze
dienstverlening toepasbaar in een grotere markt.

MACHINES
FANUC:
Elektrische spuitgietmachines met een klemkracht van 15 tot 450
ton en meervoudige injectie.
WM Thermoforming Machines:
Vacuümdrukvormmachines met bandstaalstans & drukthermovormmachines met doorvalstans en kantelplaat
RANDAPPARATUUR
AGS:
Van grijperonderdelen tot complete grijpers (End of Arm Tools)
voor op maat gemaakte automatiseringen.
GEAF:
Hoog frequent lassen.
Groche Technik:
Plastificieereenheden: schroeven, cilinders, sperringen,
spuitneuzen, filters & mengers, HVOF & PVD Coating.
Mecasonic(*):
Ultrasoon lassen, rotatie lassen, vibratie lassen en hete luchtlassen.
Motan:
Voorbehandeling van grondstof: opslag, transport, doseren &
mengen, drogen, kristalliseren en besturingssystemen.
MTF:
Transportbanden, separeersystemen, buffer stations, multirounders, verzamelsystemen
m-systems:
Octabin losstation en afdekking.
Nolden Regler:
Hotrunner regelaars, 8 tot 120 zones.

Een belangrijke toegevoegde waarde van ORA als partner,
is het dienstenpakket dat we leveren:
• Engineering: haalbaarheidsonderzoek, projectcalculatie en
voorbereiding, testopstellingen , on-site of in onze
testomgeving
• Realisatie: montage & in bedrijf name, documentatie,
schema's en tekeningen, scholing
• Service: onderhoud en reparatie, onderdelen, optimalisatie &
uitbreiding van bestaande productie-afdelingen
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Rapid:
Productie uitval vermalen en verkleinen, recyclage en ontstoffing.
technotrans solutions(*):
Matrijs temperatuurregeling, tempereertoestellen, koeling &
waterbehandeling.
(*) enkel Belux
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