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CAD2M gelooft in technische maakbedrijven

Dit zijn wij. CAD2M.
Wij geloven in technische maakbedrijven die het verschil maken.
Onze drijfveer is om het beste in al jouw personeel en
bedrijfsprocessen naar boven te halen. Maar om jou goed te
helpen, blijven ook ónze mensen zich constant ontwikkelen.

CAD2M helpt 2.500 klanten met:
• CAD (3D ontwerpen)
• CAM (CNC verspanen)
• AM (3D printen & manufacturing)
• PDM & PLM (procesverbetering)

Met circa 60 medewerkers optimaliseert CAD2M al 30 jaar
bedrijfsprocessen binnen de maakindustrie. Dit doen we samen.
Jaar in, jaar uit. Door onze consultancy, implementatie, trainingen
en helpdesk ontwikkelen wij voor jou de beste
automatiseringsoplossingen.

Innovatieve mindset
Werken met een innovatieve mindset zit in ons DNA. CAD2M
beweegt mee met de laatste ontwikkelingen binnen de markt om
klaar te zijn voor de toekomst van de industrie: Industry 4.0.

Dat levert de volgende voordelen op:
• Kostenreductie bij de productontwikkeling
• Sneller producten op de markt brengen
• Efficiënte samenwerking tussen alle collega’s
• Training van jouw medewerkers
Proces- en productontwikkeling
CAD2M'ers leven voor uitdagingen binnen proces- én
productontwikkeling. Want dáár ligt onze passie. Met onze
maakkennis helpen wij technische maakbedrijven beter werken &
groeien. Door alle disciplines binnen het bedrijf met elkaar te
verbinden...
Van 3D ontwerpen (CAD) tot het produceren van producten (CAM en
AM) en het verbeteren van bedrijfsprocessen (PDM en PLM).
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Wij doen in de praktijk ervaring op, via onder meer ons
zusterbedrijf IF-Adamas. Daar ontstaan uit innovatieve ideeën de
ontwikkelingen van morgen. En deze ervaringen kan CAD2M
perfect gebruiken om jou vooruit te helpen.
Binnen jouw bedrijf ontdekken we waar knelpunten en kansen
liggen. Zodat wij een passende oplossing op het gebied van
automatisering en manufacturing bieden.
Zo maken wij het verschil.
Samen groeien? CAD2M.
• Bijna 30 jaar ervaring
• Reseller van o.a. SOLIDWORKS, DriveWorks, 3DEXPERIENCE,
SolidCAM en dddrop
• Jaarlijks meer dan 500 trainingen
• Wij helpen meer dan 2.500 klanten, binnenkort jou ook?
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