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"Produceren makkelijker maken"
Oude Reimer BV
Heeft zich sinds 1957 ontwikkeld tot een toonaangevende
leverancier voor de producerende precisie industrie (o.a. metaalen kunststofverwerkend, semiconductors, medisch, urenwerken
en sieraden) en is verdeeld over 5 productgroepen met elk zijn
eigen specialisten. Oude Reimer draagt zorg voor de klant in het
productieproces van A t/m Z.
Machines
Verspanende
Hoogwaardige bewerkingsmachines. Zowel in stand-alone als in
turn-key situaties voor precisie, micro en grotere CNC
bewerkingen.
- CNC precisie draaimachines
- Verticale bewerkingscentrums
- Horizontale 3-, 4- en 5-assige bewerkingscentrums
- Verticale draaimachines
- Precisie lang- en kort-draaimachines
- Draai- en freescentrums
Niet verspanende
- Verenwikkel-automaten, 3-D buigmachines
- Precisie stansmachines
- Stans-, buig- en montage machines
- Weerstand lasmachines
- Spoel-, vlecht- en omspoel machines

Trillingsisolatie
Bilz Vibration Isolation
Marktleider op het gebied van passieve en actieve trilling isolatie
in de fijnmechanische- en halfgeleider industrie met
totaaloplossingen van machine- tot fundament isolatie.
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Gereedschappen
Verspanende gereedschappen en in- en opspanmiddelen. De
hoogwaardige producten leveren een grote bijdrage aan een
betrouwbaar productieproces en de levensduur van uw
machines:
Frezen, tappen, wisselplaten en boren
Microfrezen en microboren
Houders, krimp-/balanceerapparatuur

Smeermiddelen
Smeermiddelen zoals koelvloeistoffen, verschillende oliën,
reinigingsmiddelen en bewerkingsvloeistoffen.
Reiniging
Roll is specialist op het gebied van productenreiniging en levert
installaties voor alle toepassingen en reinigingsmiddelen. De
reinigings-stappen zijn vaak met ultrasoon reiniging, spoelen,
walsen en/of (vacuüm) drogen.
Grade 2 certificeringen
Na 3 jaar voorbereiding, onderzoek, doortesten en aanpassen is
het ons gelukt – als eerste in Nederland – om zowel de
koelvloeistof (SwissCool 8000 van Motorex) als de
reinigingsinstallaties (Karl-Roll reinigingsinstallaties) Grade 2 te
certificeren volgens AMSL standaarden.
Ook produceren volgens Grade 2 Vacuum Cleanliness? Wij
informeren u graag
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