Staal
NIEUW

XD TRUE HOLE®
TECHNOLOGIE
NIEUWE MULTIFUNCTIONELE SNIJMACHINE
De capaciteit van Avezaat Staal

XD True Hole® technologie

is met weer een nieuwe multi-

Met behulp van Hypertherm’s SureCut™ technology, patented

functionele snijmachine verder

True Hole® technology, kan nu een beduidend hogere kwaliteit bij het

uitgebreid. Met deze machine

snijden van gaten worden bereikt. Door vernieuwde software worden

(fabricaat Messer) kan zowel

automatisch gaten van boutgatkwalitieit gerealiseerd; d.w.z.:

plasma als autogeen worden

◆

Volledig cilindrisch, dus geen tapsheid meer

gesneden in de voor deze

◆

Glad oppervlak

processen hoogst haalbare

◆	Verspanende bewerking achteraf is in vele gevallen niet meer nodig

afwerkingskwaliteit.

◆	Tot een diameter van 25 mm en gat/dikte verhouding van 2,5 tot 1:1

Gaten in de voor thermisch snijden gebruikelijke kwaliteit kunnen op al
onze machines tot elke gewenste diameter worden gesneden.

WILT U MEER WETEN OVER DEZE NIEUWE OF ANDERE MOGELIJKHEDEN DIE WIJ U KUNNEN BIEDEN?
Neem dan contact op met Barend Avezaat: 06 - 306 064 80 of Bob Avezaat: 06 - 202 555 44.
Wij vertellen u graag wat Avezaat Staal voor u kan betekenen.
U kunt natuurlijk ook naar www.avezaatstaal.nl gaan waarop u onze nieuwe en de andere machines in werking kunt zien.

AVEZAAT STAAL
IJzersterk in staalsnijwerk
◆	Staalsnijwerk van topkwaliteit
tegen scherpe prijzen
◆	Grote voorraad aan staalsoorten
in diktes van 4 mm tot 600 mm
◆	Met certiﬁcaten van LLoyd’s,
Bureau Veritas, Det Norske Veritas
en American Bureau of Shipping
◆	Korte levertijden en bezorging
door de gehele Benelux

Grote series, kleine series of enkel stuks? Van een
staalsoort met zeer hoge treksterkte of in hittevast
staal? U zegt het maar en we gaan aan de slag.
Met onze CAD-CAM toepassingen wordt het basismateriaal zo efﬁciënt mogelijk benut, zodat tegen zeer
scherpe prijzen kan worden geleverd.

Met onze geavanceerde apparatuur worden uw producten
op de meest efficiënte wijze vervaardigd en tot in de puntjes afgewerkt. Vanzelfsprekend kunnen ook afschuiningen,
laskanten en verjongingen worden aangebracht.
Alle producten kunnen desgewenst gestraald en gemenied
worden geleverd.
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