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VAN KLEIN TOT GROOT

BESTE LEZER

ONDERDELEN MET BORINGEN VAN Ø 0,14 MM!

Het nieuwe jaar is intussen al weer
enkele weken oud. Ik wens u op alle
vlakken een succesvol 2017 toe!

Dankzij het uitgebreide machinepark van
Frepa, kunnen diverse materialen van zeer
groot tot heel erg klein bewerkt worden.

Het afgelopen jaar was voor Frepa een
boeiend jaar met positieve resultaten.
Door diverse investeringen in onze
mensen en het machinepark staan we
ook in 2017 klaar om u met de beste
kwaliteit en in de kortst mogelijke doorlooptijden van dienst te zijn.

Zo werd onlangs een opdracht uitgevoerd in
peek met boringen van Ø 0,14 mm!

Onze recent geïntroduceerde 24-uursservice voor kleine en midddelgrote
opdrachten heeft zijn doel zeker niet
gemist. Al heel wat klanten maakten
gebruik van deze dienst.
Om het dienstenaanbod nog verder uit
te breiden werd onlangs geïnvesteerd
in een lasergraveermachine. Zo kunnen onderdelen in diverse materialen
snel en probleemloos gemerkt worden.
Een nieuwe ultramoderne meetmachine vervoegt binnenkort het
machinepark.
Ook kan ik onze gratis cursus “maakbaarheid” warm aanbevelen. Hierbij
worden de verschillende factoren toegelicht die de kostprijs van een product
bepalen.
Dit en nog veel meer verder in deze
uitgave.
Ik wens u veel
leesgenot !
Eddy Hendriks
Afgevaardigd
bestuurder

FREPA STEUNT UZ LEUVEN

BUDGET EINDEJAARSGESCHENKEN GOED BESTEED
Dit jaar hebben wij het budget voor de
eindejaarsgeschenken aan het Universitair
Ziekenhuis Leuven geschonken voor de
aankoop van een onderzoektoestel.
Na een transplantatie bij o.a. leukemiepatiënten ondervinden deze mensen vaak nog
een aantal nadelige gevolgen hiervan. Om dit
te onderzoeken en hopelijk in de toekomst te
voorkomen, gaat het Universiteir Ziekenhuis
dit toestel aankopen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit onderzoek veel mensen kan
helpen.
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FREPA INVESTEERT IN

NIEUWE MEETMACHINE DEA GLOBAL
Frepa investeerde in een gloednieuwe 3D
meetmachine van Hexagon Metrology.
Met de Global Classic kunnen kleine en
middelgrote componenten drie-dimensionaal worden gemeten, efficiënt én uiterst
precies. De meetmachine scant tot 35%
sneller dan bestaande modellen en er is
voor wat betreft de nauwkeurigheid geen
enkel compromis gesloten.

De meetmachine is geschikt voor zowel
scannen als enkelpunts-metingen, tactiele
tasters en optische sensoren, starre- en
draaizwenk meetkoppen voor maximale
prestaties in meetkamer of productie.
• De machine is geschikt voor mechanische en prismatische
werkstukken
• Controle van eerste
modellen, procescontrole, controle
van inrichtingen
• Schakelende
meetkoppen,
optioneel: scanmeetkoppen

Direct vanaf CAD modellen kunnen snel
meetprogramma’s gecreëerd worden.

In functie van de toepassing kunnen verschillende tastersystemen ingezet
worden:
• Vaste scannende tasters (3D-scanmeetkoop)
• Indexeerbare koppen (gemotoriseerd)
• Schakelende 5-wegtasters
• Compacte scannende tasters
• Lasersensoren: voor kunststof onderdelen of
zachte componenten bijvoorbeeld, kan gebruik
worden gemaakt van lasersensoren.
De DEA GLOBAL Silver editie biedt beproefde
mechaniek als basis voor stabiliteit,
nauwkeurigheid en prestatievermogen.

DE FREPA 24-UURSSERVICE

HEEFT ZIJN START NIET GEMIST!

Sinds de introductie in september vorig jaar heeft Frepa al heel
wat orders afgewerkt in 24-uursservice. Het ging zowel over
draai-, frees- als draadvonkopdrachten.
Dankzij deze snelle service kunnen klanten eventuele vertraging wegwerken die in een andere fase van een project was
opgelopen.
Heb je een spoed-opdracht? Try us!

CAPACITEIT
RESERVEREN
VERKORT UW
DOORLOOPTIJDEN!
Door reeds in de ontwerpfase van uw project uw bestelling bij ons te doen, kunnen we
kostbare tijd verdienen door het reserveren
van maakcapaciteit.
Dit biedt het voordeel dat, eens uw tekeningen productieklaar zijn, er onmiddellijk kan
gestart worden met uw opdracht.

FREPA SUPPORT

In een vroeg stadium bespreekt Koen Hulsmans (Averna) zijn
project, wij maken een inschatting en reserveren de nodige
tijd.

MAAKBAARHEID

VRAAG ONS OM RAAD!

Door de jaren heen heeft Frepa heel wat
expertise opgebouwd, die ook voor
onze klanten een
toegevoegde waarde
biedt. Zo kan u al tijdens
de ontwerpfase beroep
doen op onze technische
ondersteuning, in de vorm
van materiaalkeuze,
maakbaarheid en de juiste keuze
van eventuele nabehandelingen.

GRATIS CURSUS VOOR KOSTENBEWUST CONSTRUEREN

Frepa organiseert op vraag van haar klanten regelmatig een cursus “maakbaarheid”, waarbij de nadruk ligt op efficiënt en kostenbewust construeren.
U komt te weten welke factoren in welke mate de kostprijs van
een onderdeel bepalen, zoals:
- Kwaliteit
- Materiaalkeuze
- Gereedschappen
- Calculatie
- Technische mogelijkheden
Heel wat klanten deden al beroep op deze dienst.
Interesse in deze cursus?
Contacteer ons op 011 52 24 22 of sales@frepa.be
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NIEUWE LASERGRAVEERMACHINE
PEDB-500 PERFECT LASER
Door de alsmaar groter wordende vraag naar het merken en/of
graveren van onderdelen, wordt het machinepark bij Frepa aangevuld met een lasergraveermachine. Hiermee kunnen producten
duidelijk voorzien worden van hun artikelnummer, merkstrepen,
logo, enz...
De graveermachine is uitgerust met een digitale hoge snelheidsgalvanometer (< 0,7 ms)die de laserstraal met heel hoge precisie
(0,002 mm) positioneert, voor een perfect resultuaat.
Op de 3D-werktafel kunnen de meeste werkstukken uiterst
precies
geplaatst worden.
Gravering is mogelijk in heel wat materialen zoals metalen, kunststoffen, ...
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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.
FREPA nv Centrum Zuid 1073 B-3530 Houthalen www.frepa.be Tel.: 011 52 24 22 administratie@frepa.be

