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Op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen online

Over 247TailorSteel
247TailorSteel is de toonaangevende 'slimme' fabrikant van op
maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen in Europa.
Dankzij het Sophia® portaal kunnen klanten 24 uur per dag, 7
dagen per week online bestellingen plaatsen, in één minuut een
offerte ontvangen en hun producten binnen 48 uur geleverd
krijgen. Het bedrijf is in 2007 opgericht door Carel van Sorgen en
heeft haar hoofdkantoor in Varsseveld (Nederland). Andere
productiefaciliteiten is gevestigd in Oyten (Noord-Duitsland) en
Hilden (Noordrijn-Westfalen).
Sophia: uw persoonlijke online assistent
De online portaal Sophia (Sophisticated Intelligent Analyser)
genereert in een handomdraai lasergesneden metalen platen,
buizen en kantdelen. Dit alles gebeurt zonder menselijke
ondersteuning. Vanuit een STEP-, DXF- of DWG-bestand ontvangt
de klant realtime een gedetailleerde offerte. Sophia analyseert de
producten en ontwerpen razendsnel. Daarnaast geeft zij tijdens
de ontwerpfase inzicht in de kosten. De klant kan tussentijds de
materiaalsoorten of –diktes maar ook het design of de
verbindingsmethodes aanpassen. Sophia stuurt gaandeweg het
traject bij, voor een efficiënt en optimaal eindresultaat.

Volledig eigen machinepark
247TailorSteel gebruikt een volledig eigen machinepark. We
werken met 37 eigen lasersnijmachines en 20 kantbanken. Door
middel van AGV's (automated guided vehicles) worden de platen
van diverse staalsoorten naar de draagarm van de
lasersnijmachine gereden, die daarmee automatisch wordt
beladen en afgeladen. De maatvoering wordt direct uit de
gegevens van de bestelling gegenereerd. Dit systeem is niet alleen
snel en flexibel, maar ook uitermate efficiënt. De fabriek in
Varsseveld (NL) beslaat 20.000 m2, de fabriek in Oyten (DE) 6.000
m2 en de fabriek in Hilden (DE) 10.000 m2.
247TailorSteel Academy
In September 2019 heeft 247TailorSteel in Varsseveld de eigen
Academy voor opleidingstrajecten officieel geopend. Hier worden
voor het hele bedrijf (ook voor de Duitse vestigingen) opleidingen
in het vak van plaatbewerking gegeven: het lasersnijden van
vlakke plaat en buis en het kanten.

Voor meer informatie brengt u een bezoek aan onze website:
www.247TailorSteel.com Of volg ons op Social Media
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