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AL 125 JAAR PASSIE VOOR PRECISIE
Boers & Co Precision Solutions Group
Al 125 jaar de gewaardeerde partner voor het leveren van
kwaliteits producten en het delen van kennis.
Boers & Co Precision Solutions Group bestaat uit verschillende
bedrijven welke verbonden zijn door hun Passie voor Precisie.
De onderlinge bedrijven zijn vooruitstrevend in het gebruik van
High Tech machines en processen.
Wij zijn experts in engineering, verspaning van fijnmechanische
producten, fabricage van fijn-plaatwerk en mechatronische
samenstellingen.
Binnen onze bedrijven focussen wij continue op processen zoals
voorraadbeheer, logistiek en productie. Dit volgens de QRM
methodiek en met oog voor Total Cost of Ownership.

Boers & Co Precision Sheet Metal
Gespecialiseerd in produceren van fijn plaatwerk en complexe
plaatwerk behuizingen compleet met zeefdruk-ken, anodiseren,
natlakken of poeder-coaten.
Kerncompetenties zijn: Plaatwerk Engineering, CNC-Lasersnijden,
CNC-Zetten/Kanten, Walsen, Lassen MIG of TIG ook gecertificeerd,
Inpersen Bouten en Moeren en CNC-stiftlassen.

Boers & Co Precision Machining
Uw specialist op het gebied van fijnmechanica. Wij produceren en
producten in kleine series tot enkele tienduizenden stuks conform
de gevraagde kwaliteit.
De nieuwste productietechnieken, met 12-assige machines tot 6vlaks bewerking met robotbelading alsmede ons unieke
voorraadmanagement zijn deel van onze strategie onze relaties en
hun logistiek volledig te ontzorgen.
Kerncompetenties zijn: Seriematig Draaien, Frezen en Draadvonken
van fijnmechanische producten welke aansluitend Cleanroom
gereinigd kunnen worden.

Boers & Co Precision Mechatronics
Hier opereren we op het snijvlak van fijnmechanica, fijn-plaatwerk
en elektronica . De complete logistiek van het bij elkaar brengen
van kwalitatief hoog-staande onderdelen en deze assembleren tot
een bruikbaar en functionerend eindproduct.
Boers & Co beheert de supply chain en bewaakt het
assemblageproces van begin tot eind om zo, in één keer, tot het
beste resultaat te komen.
Kerncompetenties zijn: Engineering, complete Mechatronische
Montage.
Wat kunnen wij voor u doen?
Graag bespreken wij met u waarmee wij u kunnen ontzorgen.
Graag nodigen wij u uit om dit in Schiedam te doen. Dit omdat wij
dan met trots onze mensen en hoe wij uw producten maken
kunnen laten zien.
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