IJZERSTERK IN

PERSWERK

SLUITRINGEN

SINDS 1932

De algemene know-how van Haemers is een
grote meerwaarde voor ons bedrijf. Ze denken
mee tijdens het ontwikkelingsproces van een
nieuw product en we kunnen steeds rekenen
op hun medewerking bij technische problemen.
Hun klantgerichtheid, de kwaliteit en knowhow
is de reden waarom we al meer dan 30 jaar
samenwerken met Haemers.
- Aankoper bij een fabrikant in de automotive sector

In eerste instantie zochten we een leverancier
om plaatwerk uit te besteden maar uiteindelijk
is Haemers veel meer dan dat. Ze gaan steeds
op zoek naar verbetering van het product. De
open communicatie en kwaliteit zorgen voor
een feilloze samenwerking.
- Hoofdaankoper bij een fabrikant van trekhaken

Haemers is een toonaangevende fabrikant van
sluitringen met een gamma van meer dan 5800
verschillende afmetingen. Qua afmetingen biedt
Haemers eindeloze combinaties en toleranties van
0,1 en 0,05mm zijn geen uitzondering.

We waren al een lange tijd op zoek naar
een solide partner die private label
verpakkingen kon leveren. Sinds 20 jaar
werken wij samen met Haemers en zijn
ze nog steeds onze nummer 1 leverancier.
Bovendien moeten we in onze sector heel
snel en flexibel kunnen handelen. Dankzij
de korte lijnen en flexibiliteit van Haemers
kunnen wij altijd op stipte leveringen
rekenen.

PERSWERK SINDS 1932
Haemers, een familiebedrijf
bekend voor innovatie, kwaliteit en
betrouwbaarheid sinds 1932.
Dankzij het uitgebreide en uiterst
geavanceerde machinepark, de
uitstekende flexibiliteit, de stipte
levering, de hoge betrokkenheid met
de klant, is Haemers uitgegroeid
tot een toonaangevende fabrikant
van perswerk en sluitringen. Het
machinepark is gericht op productie
en bewerking van plaatwerk, zowel
kleine als grote series. Van inlegwerk
tot volautomatisch produceren
van goederen vanuit coils. Als extra
service voorziet Haemers een eigen
verpakkingsafdeling.

STATE-OF-THE-ART PRODUCTIE
Moderne machines zijn de basis voor de kwalitatieve
producten van Haemers. Het machinepark van
Haemers bestaat uit excenterpersen, een hydraulische
pers, guillotinescharen en een modern uitgeruste
toolshop.
De excenterpersen, voor het inlegwerk en
halfautomatisch perswerk, hebben een perscapaciteit
tot 400 ton. Met de volautomatische perslijnen
hebben we een capaciteit van 63 tot 160 ton voor
de productie van hoogwaardige stansonderdelen.
Dankzij de hydraulische pers kunnen we nauwkeurig
dieptrek verrichten tot 5mm dikte. De voortdurende
investeringen in ons machinepark en productie
verzekeren onze efficiëntie en concurrentievermogen
en bieden jou als klant continuïteit en flexibiliteit.

- Procurement Officer bij een importeur in
bevestigingsmaterialen

TOOLSHOP
Alle nodige tools, matrijzen en vormen worden
uitsluitend ontworpen, vervaardigd en onderhouden
door de experts van Haemers. Een up-to-date CAD/
CAM-systeem laat ons toe om de matrijs in 3D te
ontwerpen. Met behulp van de moderne machines
produceert Haemers betrouwbare en nauwkeurige
tools in de eigen toolshop. Een moderne toolshop
garandeert hoge flexibiliteit, beschikbaarheid én
onafhankelijkheid. Deze waarden zijn het kloppend
hart van Haemers met bijna een eeuw aan ervaring,
verspreid over 4 generaties.

Verschillende
moderne
industrieën
zoals
machinebouw, automotive, bouw, meubelindustrie,
landbouw etc. genieten van de prestaties en kwaliteit
van de Haemers producten.
Haemers is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015,
sinds 2017.

VERPAKKING EN LOGISTIEK
Snelheid, controle en betrouwbaarheid zijn de
principes van de waardeketen van Haemers.
Een grote voorraad aan grondstoffen en
afgewerkte producten garandeert reactiviteit
aan onze gevestigde klanten en zorgt voor
een planning waar je op kan rekenen.
Meer dan 650 interne palletplaatsen en
ruime stock met goederen zijn beschikbaar.
Volautomatische
verpakkingsmachines
voor handelsdoosjes, plastiek zakjes
en jutezakken bieden klantspecifieke
verpakkingsoplossingen. De levering kan via
afroepsysteem, kanban… Tot slot werken we
met vaste logistieke partners voor leveringen
over de Benelux, Frankrijk en Duitsland.
Haemers exporteert over heel Europa.

SECTOREN
Automotive

PERS-EN PLOOIWERK
Inlegwerk, halfautomatisch of volautomatisch
Machinepark gaande van 30 tot 400 ton perskracht
Automatische perslijnen tot 160 ton
Hydraulisch dieptrekwerk tot 160 ton
Zowel vanuit plaat als vanaf coil
Verwerking van staal tot 20mm dikte, RVS tot 15mm
Produceren van onderdelen volgens tekening of
model van de klant
Kleine assemblages, schroefdraad voorzien of lassen
voor een volledige afwerking
Stukken kunnen zowel gelakt, verzonken of blank
aangeleverd worden.

Consumer goods
Bevestigingsmaterialen
Meubels

HAEMERS

Ramen en deuren
Houtindustrie
Machinebouw
Petrochemie
Bouw
Zonwering
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