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Het is alweer een hele tijd geleden
sinds onze laatste nieuwsbrief. Maar
dat wil niet zeggen dat we hebben
stilgezeten, wel integendeel.
De afgelopen jaren is Frepa verder
gegroeid en werden er heel wat belangrijke investeringen gedaan die de
kwaliteit en snelheid ten goede komen.
Zo werd het machinepark uitgebreid
met een aantal nieuwe CNC freesmachines: de 5-assige DMU-75 en de
DMC-1450C.
Ook een nieuwe draadvonkmachine,
een Mitsubishi MV 1200R deed zijn
intrede de afgelopen maanden.

De vorige website dateerde van 2008, het
werd dus hoog tijd om deze onder handen te
nemen.
Je vindt er ondermeer een uitgebreid overzicht van onze diensten, machines en manier
van werken.
Ga zeker eens op ontdekking!

NIEUW: 24 UURSSERVICE

VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE OPDRACHTEN
Korte doorlooptijden zijn belangrijker dan
ooit, zeker in onze just-in-time economie.
Om nog korter op de bal te kunnen spelen,

de laatste stappen in een productieproces.
Dankzij een snelle service kan eventuele eerder “verloren” tijd terug opgehaald worden.

lanceert Frepa een 24 uursservice.
Afhankelijk van de complexiteit en/of
omvang van de opdracht kan Frepa een 24
uursservice garanderen.

Frepa is daarmee één van de weinige bedrijven die dit kunnen waarmaken. Dat heeft o.a.
te maken met een up-to-date machinepark
en strikte planning.

Dit is ondermeer een groot voordeel bij
het draadvonken. Vaak is vonken één van

Of we dit kunnen waarmaken? Neem de
proef op de som en doe de test!

Voor nog kleinere toleranties en snellere doorlooptijden beschikken we nu
over een DMG Uno 20 afstelapparaat
voor gereedschappen.
Daarnaast worden onze medewerkers
voortdurend bijgeschoold zodat ze
specialisten in hun vak zijn én blijven.
Hierdoor werkt Frepa als een geoliede
machine, waardoor we vanaf vandaag ook een 24 uursservice kunnen
aanbieden voor kleine tot middelgrote
opdrachten. Iets waar u ongetwijfeld
oor naar heeft!
Dit en nog veel meer verder in deze
uitgave.
Ik wens u veel
leesgenot !
Eddy Hendriks
Afgevaardigd
bestuurder
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FREESAFDELING

UITGEBREID MACHINEPARK, VEELZIJDIGE MACHINES
In de freesafdeling van Frepa staan de
meest geavanceerde conventionele en
5-assige CNC-machines die vandaag op de
markt te vinden zijn.
De veelzijdigheid van de machines maakt
het mogelijk om voor elke freesopdracht
(stukken tot 2600 mm lengte) de ideale

machine in te zetten, wat zich voor de
klant vertaalt in een uitstekende prijskwaliteitsverhouding.
Een aantal machines beschikken over een
palettensysteem zodat het verwerken
van grote series geen probleem vormt.

HARD FREZEN
Het frezen in gehard staal is absoluut niet
evident, maar heeft geen geheimen voor
Frepa. Aangepaste gereedschappen en
een doorgedreven know-how maakt het
mogelijk in heel wat harde “exotische”
materialen te frezen.

AFSTELAPPARAAT

VOOR MEER PRECISIE EN
KORTERE DOORLOOPTIJDEN
De DMG UNO20 is een afstelapparaat voor gereedschappen
van CNC freesmachines, bewerkingscentra en draaibanken.
Op die manier worden gereedschappen offline gemeten, afgesteld en uitgebalanceerd.
Dit resulteert in zeer precieze gereedschappen en een kortere
doorlooptijd in de machine.

DRAAIAFDELING

MODERNE CNC-MACHINES MET AANGEDREVEN GEREEDSCHAPPEN
Opmerkelijk kleine toleranties worden behaald aan hoge snelheden
(en dus korte doorlooptijden).
Stukken tot diameter 400 x 600 mm kunnen verwerkt worden.
Alle draaibanken zijn uitgerust met aangedreven gereedschappen,
waardoor onderdelen in 1 opspanning compleet afgewerkt kunnen
worden met boor- en freesbewerkingen.

DRAADVONKEN EN ZINKVONKEN

UITERSTE PRECISIE IN HARDE MATERIALEN

Vonkmachines laten fijnmechanische
bewerkingen toe met een uiterst nauwkeurige bemating en maken het gamma
verspaningsmachines binnen Frepa
compleet. Geharde onderdelen kunnen
hiermee nauwkeurig bewerkt worden
en een uiterst fijne oppervlakteruwheid
wordt verkregen.
Extreme nauwkeurigheid
De draad wordt tijdens het proces continu vernieuwd. Er hoeft dus geen rekening te worden gehouden met slijtage
aan de elektrode. Op die manier blijft
uiterste nauwkeurigheid gegarandeerd.
De elektrode raakt het werkstuk niet;
er wordt dus geen enkele mechanische
spanning uitgeoefend op het werkstuk.
Nieuwe investering
Frepa investeerde onlangs in een nieuwe draadvonkmachine:
de Mitsubishi MV 1200R. Mitsubishi Electric slaagt er met de nieuwe
generatie MV draadvonkers met Tubular Drive en Optical Drive in om
zowel het energieverbruik als het draadverbruik sterk te reduceren.
Beiden met ruim 40 procent!

MECHANISCHE MONTAGE

DOORGEDREVEN “ONE STOP SHOPPING”
Bij Frepa denken we mee met onze klanten. Om hen nog beter
van dienst te kunnen zijn, kunnen diverse onderdelen ook tot
een geheel, een module gemonteerd worden. Op die manier
wordt de montagetijd bij de klant aanzienlijk gereduceerd
en dus heel wat werk uit handen genomen.
Zo kan de klant zich focussen op het
geheel en wordt het aantal “onderdelen”
van een machine tot een minimum
herleid.
Benieuwd wat wij kunnen betekenen
voor uw bedrijf?
Contacteer ons vrijblijvend
op 011 52 24 22 of sales@frepa.be
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MATERIALEN EN NABEHANDELINGEN
UITGEBREID GAMMA MATERIALEN IN VOORRAAD
Om doorlooptijden zo kort mogelijk te houden en gevraagde levertermijnen te kunnen
garanderen, hebben we voortdurend een groot aantal verschillende materialen in
voorraad. We geven hierbij een overzicht van wat ons magazijn te bieden heeft.
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Frepa werkt intensief samen met
diverse partners in oppervlakte- en
warmtebehandelingen.
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WARMTEBEHANDELINGEN
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Spanningsarm gloeien
Vacuum solderen
Nitreren
Inductie harden
Verouderen

ERVARING MET VEEL VERSCHILLENDE MATERIALEN
Frepa beschikt over de nodige know-how om een grote diversiteit aan materialen te bewerken,
zoals staal en gereedschapsstaal, aluminium, koper en legeringen, Inconel, Wolfraam, RVS,
Peek, Vespel, POM, ...

We zijn ervan overtuigd dat we ook iets kunnen betekenen voor uw organisatie. Voor meer info verwijzen we graag
naar onze website: www.frepa.be U kan steeds vrijblijvend contact met ons opnemen voor verdere inlichtingen.
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