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Machine specs. Pemac 300 M/S Mecal SW 400 M

Diameter zaagblad 300 mm Max. zaaghoogte 100 mm Diameter zaagblad 400 mm Max. zaaghoogte 175 mm

Motorvermogen 1.2 kw Werkhoogte 950 mm Motorvermogen 2.2 kw Werkhoogte 950 mm

Toerental 3.000 rpm Bediening Handmatig Toerental 2.800 rpm Bediening Handmatig

1-kopszaagmachines

De Pemac 300 M/S is een 1-kopszaagmachine met een handmatig opkomend zaagblad en  
een handmatige klemming (M) of pneumatische klemming (S) van het werkstuk.  
Geschikt voor het zagen van glaslatten en kleine aluminium profielen.  

Pemac 300 M/S Mecal SW 400 M

De Mecal SW 400 M is een 1-kopszaagmachine met neergaand zaagblad en invoer
links, rotatie van de zaagkop van 45° (naar rechts en links) en handmatige
kanteling van 45° rond de horizontale as. 

ALU PVCALU PVC 1-kopszaagmachines
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Machine specs. Pemac SA 400 Pemac SA 500

Diameter zaagblad 400 mm Max. zaaghoogte 135 mm Diameter zaagblad 500 mm Max. zaaghoogte 180 mm

Motorvermogen 2.2 kw Max. zaagbreedte 205 mm Motorvermogen 3.0 kw Max. zaagbreedte 280 mm

Toerental 3.000 rpm Bediening Twee-handsbediening Toerental 3.000 rpm Bediening Twee-handsbediening

1-kopszaagmachines

De Pemac SA 400 is een 1-kopszaagmachine met een opkomende zaagbeweging  
middels een twee-handsbediening. De machine heeft een draaibare werktafel en  
een hoekinstelling van -22.5° tot +135°.

Pemac SA 400 Pemac SA 500

ALU

De Pemac SA 500 is een 1-kopszaagmachine met een opkomende zaagbeweging  
middels een twee-handsbediening. De machine heeft een draaibare werktafel en  
een hoekinstelling van -22.5° tot +135°.

PVCALU PVC 1-kopszaagmachines
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Machine specs. Pemac SA 600 Pemac SA 800

Diameter zaagblad 600 mm Max. zaaghoogte 230 mm Diameter zaagblad 800 mm Max. zaaghoogte 310 mm

Motorvermogen 3.0 kw Max. zaagbreedte 310 mm Motorvermogen 7.5 kw Max. zaagbreedte 410 mm

Toerental 3.000 rpm Bediening Twee-handsbediening Toerental 3.000 rpm Bediening Twee-handsbediening

1-kopszaagmachines

Pemac SA 600 Pemac SA 800

De Pemac SA 600 is een 1-kopszaagmachine met een opkomende zaagbeweging  
middels een twee-handsbediening. De machine heeft een draaibare werktafel en  
een hoekinstelling van -22.5° tot +135°.

De Pemac SA 800 is een 1-kopszaagmachine met een opkomende zaagbeweging  
middels een twee-handsbediening. De machine heeft een draaibare werktafel en  
een hoekinstelling van -22.5° tot +135°.

ALU PVC ALU PVC 1-kopszaagmachines
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Machine specs. Pemac SF 600-90 Pemac SF 650-90 Pemac SF 700-90 Pemac SF 800-90

Diameter zaagblad 600 mm 650 mm 700 mm 800 mm

Max. zaaghoogte 230 mm 245 mm 270 mm 310 mm

Max. zaagbreedte 400 mm 440 mm 450 mm 530 mm

1-kopszaagmachines

7 

De Pemac SF 600 is een 1-kopszaagmachine met een opkomend zaagblad. De machine heeft een stabiele 
constructie en is uitermate geschikt voor het zagen van grote en zware aluminium profielen op 90°.  
Deze machine is leverbaar met verschillende diameters zaagbladen. 

ALU PVC

Pemac SF 600-90



Machine specs. Pemac SA 650E Software- en hardware specs.

Diameter zaagblad 650 mm Max. zaaghoogte 230 mm Hoekinstelling neigen Automatische positionering

Motorvermogen 5.5 kw Max. zaagbreedte 425 mm Bedienining 10 inch TFT Touchscreen

Toerental 2.800 rpm Hoekinstelling zwenken Handmatige positionering Connectiviteit USB & LAN aansluiting

1-kopszaagmachines

8  |  Calvet Catalogus Aluminium

ALU PVC

Pemac SA 650E

De Pemac SA 650E is een 3-D 1-kopszaagmachine met een automatisch opkomende 
zaagbeweging middels één twee-handsbediening. De machine kan zwenken -22.5° en 
+22.5° en neigen tussen 90° en +30° naar links. De machine is geschikt voor het zagen van 
grote aluminium profielen. Bediening middels een 10 inch TFT Touchscreen voorzien van 
Windows 10.



Machine specs. Macc New 315 Macc NTS 315

Diameter zaagblad 315 mm Maximale zaaghoogte 80 mm Diameter zaagblad 315 mm Max. zaaghoogte 80 mm

Motorvermogen 1.5 kw | 2.2 kw Maximale zaagbreedte 90° 135 mm Motorvermogen 1.3 kw | 1.8 kw Max. zaagbreedte bij 90° 135 mm

Toerental 40 rpm | 80 rpm Bediening Handmatig Toerental 33 rpm | 66 rpm Bediening Semi-automatisch

De Macc NEW 315 is een 1-kopszaagmachine voor het zagen van stalen buizen
en profielen. De machine zwenkt van 45° links tot 90° rechts met vaste
mechanische aanslagen voor een gegarandeerde nauwkeurige zaagsnede.  
Standaard inbegrepen is een anti-braam klem, de machinevoet is optioneel verkrijgbaar. 

Macc NEW 315 Macc NTS 315

De Macc NTS 315 is een halfautomatische 1-kopszaagmachine voor het zagen
van stalen buizen en profielen. De machine zwenkt van 45° links tot 60° rechts met
vaste mechanische aanslagen voor een gegarandeerde nauwkeurige zaagsnede.
Standaard inbegrepen is de machinevoet en anti-braam klem.

STA STAStaalzaagmachines Staalzaagmachines
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Machine specs. Mecal SW 453 PLUG

Diameter zaagblad 500 mm Zaaghoeken Tussen 90°, 45° en +22.5° Touchscreen HMI 7 inch PC

Motorvermogen 2 x 2.2 kw Tussenliggende hoeken Pneumatisch positionering Nuttige lengte 4 m | 5 m | 6 m

Toerental 2.800 rpm Aansturing Middels externe calculatie software Hoogte meetsysteem Standaard

2-kopszaagmachines

Mecal SW 453 PLUG

De Mecal SW 453 PLUG is een elektronische 2-kopszaagmachine met een automatische zaagpositionering die 
rekening houdt met de profielhoogte en de gewenste hoeken. De positionering van de zaaghoeken is pneumatisch. 
De zaagbladen kantelen naar buiten tussen 90° en 22.5°. De machine kan worden voorzien van een industriële 
labelprinter om een werkstuk gemakkelijk te kunnen identificeren in het verdere productieproces.

PVCALU
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2-kopszaagmachines

Mecal SW 553 ARGUS

Machine specs. Mecal SW 553 ARGUS

Diameter zaagblad 550 mm Zaaghoeken Tussen 90°, 45° en +22.5° Touchscreen HMI 10 inch PC

Motorvermogen 2 x 3.0 kw Tussenliggende hoeken Pneumatische positionering Nuttige lengte 5 m | 6 m

Toerental 2.800 rpm Aansturing Middels externe calculatie software Hoogte meetsysteem Standaard

De Mecal SW 553 ARGUS is een elektronische 2-kopszaagmachine met een automatische zaagpositionering die  
rekening houdt met de profielhoogte en de gewenste hoeken. De positionering van de zaaghoeken is pneumatisch. 
De zaagbladen kantelen naar buiten tussen 90° en 22.5°. De machine kan worden voorzien van een industriële 
labelprinter om een werkstuk gemakkelijk te kunnen identificeren in het verdere productieproces.

ALU PVC



Machine specs. Mecal SW 553 Reverse Garda-3

Diameter zaagblad 550 mm Zaaghoeken Tussen 135° en +22.5° Touchscreen HMI 15 inch PC

Motorvermogen 2 x 3.0 kw Tussenliggende hoeken Elektronische positionering Nuttige lengte 5 m |  6 m

Toerental 2.800 rpm Aansturing Middels externe calculatie software Hoogte meetsysteem Standaard
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ALU PVC

Mecal SW 553 Reverse Garda-3

De Mecal SW 553 Reverse Garda-3 is een elektronische 2-kopszaagmachine met een automatische zaagpositionering.  
De positionering van de zaaghoeken is servo-gestuurd. De zaagbladen kantelen van binnen naar buiten tussen 135° en 22.5°.  
De machine kan worden voorzien van een industriële labelprinter om een werkstuk gemakkelijk te kunnen identificeren in het  
verdere productieproces.

2-kopszaagmachines



Machine specs. Mecal TDC 622 Edgemaster

Diameter zaagblad 600 mm Zaaghoeken Tussen 135° en +22.5° Touchscreen HMI 15 inch PC

Motorvermogen 2 x 5.5 kw Tussenliggende hoeken Elektronische positionering Nuttige lengte 5 m | 6 m

Toerental 2.800 rpm Aansturing Middels externe calculatie software Hoogte meetsysteem Standaard 

13 

Mecal TDC 622 Edge Master

De Mecal TDC 622 Edge Master is een 5-assige CNC-gestuurde 2-kopszaagmachine met 
een zaagblad diameter van 600 mm en automatische zaagpositionering. De zaagbeweging 
gaat van onder naar boven waarbij de zaagbladen kunnen zwenken van buiten naar binnen 
tussen 135° en +22.5° en neigen  tussen 90° en +45°. 

2-kopszaagmachinesALU PVC



Machine specs. Mecal FE 400 Inox Vico-3

Diameter zaagblad 400 mm Zaaghoeken Tussen 135° en +45° Touchscreen HMI 15 inch PC

Motorvermogen 2 x 4.5 kw Tussenliggende hoeken Elektronische positionering Nuttige lengte 5 m

Toerental Regelbaar max. 250 rpm Aansturing Middels externe calculatie software
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Mecal FE 400 Inox Vico-3

De Mecal FE 400 Inox Vico-3 is een 7-assige CNC-gestuurde elektronische 2-kopszaagmachine met een automatische  
zaagpositionering die rekening houdt met de profielhoogte en de gewenste hoeken. De zaagaggregaten zwenken  
servo-gestuurd van binnen naar buiten. De zaaghoeken bevinden zich tussen 135° en +45°. Smering met waterolie  
emulsie/microdoseersysteem. Deze machine is speciaal ontwikkeld voor het zagen van stalen en roestvrijstalen profielen  
(Jansen en Forster) voor de ramen, deuren en gevelindustrie.

STA 2-kopszaagmachines



Machine specs. Graule ZS 85 N Graule ZS 135 N Graule ZS 170 N Graule ZS 200 N

Diameter zaagblad 300 mm 350 mm 420 mm 520 mm

Max. zaaghoogte bij 90 ° 85 mm 135 mm 170 mm 200 mm

Max. zaagbreedte bij 90 ° 380 mm 430 mm 410 mm 420 mm

Zaagaggregaat horizontaal zwenken 45°, 90° en 25° 45°, 90° en 25° 45°, 90° en 25° 45°, 90° en 25°

Zaagaggregaat verticaal neigen 60°, 90° en 30° 60°, 90° en 30° 60°, 90° en 30° 60°, 90° en 30°

Radiaalzaagmachines

De Graule ZS bestaat uit een serie radiaalzaagmachines voor het afkorten van profielen met een horizontale en verticale verstek. De zaag beweegt zich radiaal (van achter naar voren) 
waarbij de zaagkop zowel kan zwenken als neigen. De machines wordt gekenmerkt door een uitermate breed zaagbereik waardoor grote profielen op een eenvoudige manier in een 3D 
verstek gezaagd kunnen worden.

Graule ZS radiaalzaagmachines

Graule ZS 85 (N) Graule ZS 135 (N) Graule ZS 200 (N)Graule ZS 170 (N)

ALU PVC
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Machine specs. AS-U 450 AS-P 550 AS-P 650

Zaagblad horizontaal 400 mm 500 mm 500 mm

Zaagblad verticaal 450 mm 550 mm 650 mm

Raveelhoogte 153 mm 210 mm 260 mm

Raveeldiepte 128mm 190 mm 190 mm

Raveelbreedte 250 mm 140 mm 140 mm
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Graule AS-U & AS-P raveelzaagmachines

De Graule AS-U 450 is een raveelzaagmachine waarbij het profiel heen en weer beweegt langs de zaagbladen. Het profiel is ingespannen op een tafel die via een zware geleiding 
handmatig heen en weer wordt bewogen langs de zaagbladen.

De Graule AS-P 550 & 650 zijn raveelzaagmachines waarbij beide zaagbladen automatisch bewegen via een stabiele lineaire geleiding, terwijl het profiel vast op de machinetafel 
geklemd blijft. Hierdoor beweegt het profiel tijdens de bewerking niet. Met name voor lange en zware (vliesgevel) profielen is dit een groot voordeel.  

ALU PVC

Graule AS-U 450

Graule AS-P 550 / 650

Raveelzaagmachines



Machine specs. Prisma 400 Prisma 500 Prisma 650E

Zaagblad horizontaal 400 mm 500 mm 500 mm

Zaagblad verticaal 450 mm 550 mm 650 mm

Raveelhoogte 153 mm 210 mm 260 mm

Raveeldiepte 128mm 190 mm 190 mm

Raveelbreedte 250 mm 140 mm 140 mm

Pressta raveelzaagmachines

De Pressta Prisma 400 is een raveelzaagmachine waarbij het profiel heen en weer beweegt langs de zaagbladen. Het profiel is ingespannen op een tafel die via een zware geleiding 
handmatig heen en weer wordt bewogen langs de zaagbladen.

De Pressta Prisma 500 & 650E zijn raveelzaagmachines waarbij beide zaagbladen automatisch bewegen via een stabiele lineaire geleiding, terwijl het profiel vast op de machinetafel 
geklemd blijft. Hierdoor beweegt het profiel tijdens de bewerking niet. Met name voor lange en zware (vliesgevel) profielen is dit een groot voordeel.  

ALU PVC

Pressta Prisma 400 Pressta Prisma 500 Pressta Prisma 650E

Raveelzaagmachines
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Pressta Profilma 501E

De Pressta Profilma 501E is een volledig automatische zaagautomaat met een
opkomend zaagblad. De zaagbladvoeding is hydropneumatisch en kan nauwkeurig
ingesteld worden aan de benodigde zaaghoogte. De machine beschikt over een
pneumatische invoer en is geschikt voor profielen tot 6 meter.

Machine specs. Profilma 501 E

Motorvermogen 7.5 kw Toerental 2.850 rpm

Diameter zaagblad 550 mm Max. profielhoogte 195 mm

Sturing Siemens Max. profielbreedte 395 mm

Profilma 400 V

Motorvermogen 12.5 kw Toerental 3.500 - 5.800 rpm

Diameter zaagblad 400 mm Max. profielhoogte 120 mm

Sturing Siemens S7 Max. profielbreedte 200 mm

Zaagautomaten Zaagautomaten

18  |  Calvet Catalogus Aluminium

Pressta Profilma 400V

De Pressta Profilma 400V is een 2-assen gestuurde zaagautomaat met een elektrische 
zaagvoeding, traploos instelbaar, het zaagblad beweegt schuin radiaal van achter naar voren. 
De machine beschikt over een servo-gestuurde invoer en is geschikt voor profielen tot 6 meter.

ALU PVCALU PVC



De Deman PGZ is een automatisch zaagcentrum voor het zagen van kleine aluminium profielen, onder andere glaslatten. Het zaagblad kan positioneren op 45°, 90° en 135°.  
De machine kan eenvoudig gekoppeld worden via netwerk met diverse calculatiepakketten voor het doorsturen van geoptimaliseerde zaaglijsten. De machine bestaat uit een 
aanvoertafel met een gestuurde grijper, een zaagunit en een afvoertafel met een capaciteit van 10 gezaagde werkstukken. 

Deman PGZ zaaglijn

ALU

Machine specs. Deman PGZ

Motorvermogen 1.8 kw Toerental 2.850 rpm

Diameter zaagblad 400 mm Profielhoogte ( min - max ) 10 - 60 mm

Touchscreen 15 inch Profielbreedte ( min - max ) 16 - 60 mm

Zaaglijnen

19 



Zaagcapaciteit

De staalzaagautomaat Calvet NTS-C is een volautomatische, universele cirkelzaag voor het zagen van stalen profielen en buizen op 90°. De machine beschikt over een aanvoertafel, een 
doorvoer, zaagmodule en optioneel een afvoertafel. Eenvoudige bediening en programmering via industriële PC voorzien van touchscreen bedieningspaneel met TigerCalvet software. 
Zaaglijsten kunnen via het netwerk of de USB-aansluiting worden ingeladen. 

Machine specs. Calvet NTS-C

Motorvermogen 1.8 kw Max. zaaghoogte 90 mm

Diameter zaagblad 315 mm Max. zaagbreedte 135 mm

Toerental 33 rpm Sturing Tiger Calvet

Calvet NTS-C

ZaaglijnenSTA
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Machine specs. Pemac 01P Pemac 03 PL

Freeshoogte 155 mm 155 mm

Freeslengte 375 mm 2.150 mm 

Freesdiepte 235 mm 235 mm 

Pemac 01P

De Pemac 01P kopieerfreesmachine is een 1-kopsfrees met hoog toerental, ontworpen 
voor het frezen van PVC en aluminium. De machine is uitgerust met twee pneumatische 
klemmen die instelbaar zijn in hoogte en breedte. De machine beschikt tevens over 
2 pneumatische tasters en 5 regelbare mechanische stops.

De Pemac 03PL is een 3-kops kopieerfreesmachine (lang model), speciaal voor het frezen 
van deursloten op verschillende punten. De Pemac 03 PL is uitermate geschikt voor het 
frezen van PVC en aluminium, zowel in dwars- als in langsrichting.  De machine beschikt 
tevens over 4 pneumatische tasters en 10 regelbare mechanische stops.

Pemac 03PL

ALU PVC ALU PVCKopieerfreesmachines Kopieerfreesmachines
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Machine specs. Graule AKF 6/250 Graule AKF 6-S Pemac 050 P(A)

Max. freesdiepte 82 mm 82 mm 100 mm

Max. freesbreedte 305 mm 250 mm 420 mm

Freeshoogte 150 mm 125 mm 125 mm

Graule AKF 6/250

De Graule AKF 6-250 is een contramalfrees geschikt 
voor zowel aluminium en PVC profielen. Optioneel  
kan er gekozen worden voor een automatische profiel  
voortbeweging. Dit garandeert een zeer gelijkmatige 
regelbare snelheid.

ContramalfreesmachinesALU PVC

De Graule AKF 6-S is een contramalfrees geschikt 
voor zowel aluminium en PVC profielen. De machine is 
uitgerust met een snelwisselaar voor het wisselen van de 
freespakketten. Optioneel kan er gekozen worden voor 
een automatische profiel voortbeweging. Dit garandeert 
een zeer gelijkmatige regelbare snelheid.

Graule AKF 6S

ALU PVC

Pemac 050PA

De Pemac 050P(A) s een contramalfrees geschikt voor 
zowel aluminium en PVC profielen. De machine is uit-
gerust met een snelwisselaar voor het wisselen van de 
freespakketten. Optioneel kan er gekozen worden voor 
een automatische profiel voortbeweging. Dit garandeert 
een zeer gelijkmatige regelbare snelheid.

ALU PVCContramalfreesmachines Contramalfreesmachines
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Werkbereik

Het werkbereik van de MC 319 AYDO

is 200 x 170 mm. Elk werkstuk kan aan 

5 zijden worden bewerkt van -90° tot +90°.

Toolmagazijn

Automatisch toolmagazijn met 5 posities. 2
Klemsysteem

Standaard beschikt de machine over 4 materiaal

klemmen welke handmatig gepostioneerd 

worden door de operator.

3

Machine specs. Mecal MC 319 AYDO Hard-en software specs.

Motorvermogen 3.8 kw Schijffrees diameter 125 mm Besturingssysteem PC voorzien van Windows 10

Toerental 18.000 rpm Positioneringssnelheden (X) 60 (Y) 30 m/min  Grafische software CAM 3D grafische software

Gereedschapsopname ISO 30 Bewerkingslengte 2.900 mm Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch

1

3+1-assig bewerkingscentrum

23 

Mecal MC 319 AYDO

De Mecal MC 319 AYDO is een 3+1-assig 
CNC-bewerkingscentrum voor het bewerken 
van aluminium en PVC profielen. 

Standaard voorzien van 4 materiaalklemmen 
welke handmatig worden gepositioneerd.

ALU



Werkbereik

Het werkbereik van de MC 309 NIKE 

is 200 x 170 mm. Elk werkstuk kan aan 

5 zijden worden bewerkt van -90° tot +90°.

Toolmagazijn

Automatisch toolmagazijn met 5 posities. 

Optioneel kan het magazijn worden uitgebreid  

met 3 posities.

2
Klemsysteem

Standaard beschikt de machine over 4 materiaal

klemmen welke automatisch worden  

gepositioneerd middels een pneumatisch  

systeem (DPM).

3

Machine specs. Mecal MC 309 NIKE Hard-en software specs.

Motorvermogen 5.5 kw Schijffrees diameter 150 mm Besturingssysteem PC voorzien van Windows 10

Toerental 18.000 rpm Positioneringssnelheden (X) 70 (Y) 30 m/min  Grafische software CAM 3D grafische software

Gereedschapsopname ISO 30 Bewerkingslengte 3.270 mm Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch

1

4-assig bewerkingscentrum
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Mecal MC 309 NIKE

De Mecal MC 309 NIKE is een 4-assig  
CNC-bewerkingscentrum voor het bewerken van 
aluminium profielen.  

Standaard voorzien van 4 materiaalklemmen welke 
automatisch worden gepositioneerd middels een 
pneumatisch systeem (DPM).

ALU



Werkbereik

Het werkbereik van de MC 305 KOSMOS 

is 200 x 200 mm. Elk werkstuk kan aan 5  

zijden worden bewerkt van -125° tot + 125°. 

Optioneel kan het klembereik worden vergroot  

naar 300 mm breed.

Toolmagazijn

Automatisch toolmagazijn met 10 posities. 

Optioneel kan het magazijn worden uitgebreid  

met 3 of 6 posities.

2
Klemsysteem

Standaard beschikt de machine over 4 materiaal

klemmen welke automatisch worden  

gepositioneerd middels een pneumatisch  

systeem (DPM) of optioneel servo-gestuurd (MMI).

3

Machine specs. Mecal MC 305 KOSMOS Hard-en software specs.

Motorvermogen 8.5 kw Schijffrees diameter 200 mm Besturingssysteem PC voorzien van Windows 10

Toerental 24.000 rpm Positioneringssnelheden (X) 80 (Y) 30 m/min Grafische software CAM 3D grafische software

Gereedschapsopname HSK-F63 Bewerkingslengte 4.000 mm Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch

4-assig bewerkingscentrum

Mecal MC 305 KOSMOS

De Mecal MC 305 KOSMOS is een 4-assig  
CNC-bewerkingscentrum voor het bewerken van  
aluminium en PVC en staal profielen.  
 
De machine beschikt over 4 materiaalklemmen welke 
standaard pneumatisch worden gepositioneerd (DPM) 
of optioneel middels servomotoren (MMI) waarbij de 
klemmen allemaal tegelijk verplaatst worden.

1

ALU PVC STA
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Werkbereik

Het werkbereik van de MC 307 FALCON is 

300 x 150 mm. Elk werkstuk kan aan 5 zijden  

worden bewerkt van -125°  tot +125°. 

Toolmagazijn

Automatisch toolmagazijn met 10 posities. 

Optioneel kan het magazijn worden uitgebreid  

met 3 of 6 posities.

2
Klemsysteem

Standaard beschikt de machine over 5 materiaal

klemmen welke automatisch worden gepositioneerd 

middels een servo-gestuurd systeem (MMI).

3

Machine specs. Mecal CM 307 FALCON Hard-en software specs.

Motorvermogen 8.5 kw Schijffrees diameter 200 mm Besturingssysteem PC voorzien van Windows 10 

Toerental 24.000 rpm Positioneringssnelheden (X) 150 (Y) 40 m/min  Grafische software CAM 3D grafische software

Gereedschapsopname HSK F63 Bewerkingslengte 4.000 mm Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch

1

4-assig bewerkingscentrum
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Mecal MC 307 FALCON

De Mecal MC 307 FALCON is een 4-assig  
CNC-bewerkingscentrum voor het bewerken van 
aluminium en PVC en staal profielen.  
 
De machine beschikt over 5 materiaalklemmen welke 
standaard worden gepositioneerd door middel van 
servomotoren (MMI) waarbij de klemmen allemaal  
tegelijk verplaatst worden. 
 
 

ALU PVC STA



Werkbereik

Het werkbereik van de MC 305 GIANOS 

is 200 x 200 mm. Elk werkstuk kan aan 5  

zijden worden bewerkt van -125° tot + 125°.  

Optioneel kan het klembereik worden vergroot  

naar 300 mm breed. 

Toolmagazijn

Automatisch toolmagazijn met 10 posities. 

Optioneel kan het magazijn worden uitgebreid  

met 3 of 6 posities.

2
Klemsysteem

Standaard beschikt de machine over 8 materiaal

klemmen welke automatisch worden gepositioneerd 

middels een pneumatisch systeem (DPM) of  

optioneel servo-gestuurd (MMI).

3

Machine specs. Mecal MC 305 GIANOS Hard-en software specs.

Motorvermogen 8.5 kw Schijffrees diameter 200 mm Besturingssysteem PC voorzien van Windows 10

Toerental 24.000 rpm Positioneringssnelheden (X) 140 (Y) 30 m/min  Grafische software CAM 3D grafische software

Gereedschapsopname HSK F63 Bewerkingslengte 7.200 mm Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch

1

4-assig bewerkingscentrum
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Mecal MC 305 GIANOS

De Mecal MC 305 GIANOS is een 4-assig  
CNC-bewerkingscentrum voor het bewerken van 
aluminium en staal profielen. 

De machine beschikt over 8 materiaalklemmen welke 
standaard pneumatisch worden gepositioneerd (DPM) 
of optioneel middels servo motoren (MMI) waarbij de 
klemmen allemaal tegelijk verplaatst worden.

De machine heeft een bewerkingslengte van 7.2 m en 
kan tevens pendelen over twee werkvelden van 3.4 m. 

STAALU



Werkbereik

Het werkbereik van de MC 304 ATLAS  

is 650 x 300mm. Elk werkstuk kan aan 

5 zijden worden bewerkt van -90°  tot +90°. 

Toolmagazijn

Automatisch meelopend toolmagazijn  

op de X-as met 12 posities.

2
Klemsysteem

Standaard beschikt de machine over 8 materiaal

klemmen welke automatisch worden gepositioneerd 

middels een pneumatisch systeem (DPM) of  

optioneel servo-gestuurd (MMI).

3

Machine specs. Mecal MC 304 ATLAS Hard-en software specs.

Motorvermogen 5.5 kw Schijffrees diameter 200 mm Besturingssysteem PC voorzien van Windows 10

Toerental 18.000 rpm Positioneringssnelheden (X) 80 (Y) 30 m/min Grafische software CAM 3D grafische software

Gereedschapsopname ISO 30 Bewerkingslengte 7.240 | 9.240 | 11.240 mm Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch

Mecal MC 304 ATLAS

De Mecal MC 304 ATLAS  is een 4-assig  
CNC-bewerkingscentrum voor het bewerken van  
aluminium profielen. 

De machine beschikt over 8 materiaalklemmen welke 
standaard pneumatisch worden gepositioneerd (DPM) 
of optioneel middels servo motoren (MMI) waarbij de 
klemmen allemaal tegelijk verplaatst worden. 
 
De machine is leverbaar in de lengtes  
7.4 m, 9.4 m en 11.4 m. 

1

4-assig bewerkingscentrumALU
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Werkbereik

Het werkbereik van de MC 304 ARIEL-3

is 650 x 300 mm. Elk werkstuk kan aan 

5 zijden worden bewerkt van -90° tot  +90°.

Toolmagazijn

Automatisch meelopend toolmagazijn  

op de X-as met 12 posities.

2
Klemsysteem

Standaard beschikt de machine over 8 materiaal

klemmen welke automatisch worden gepositioneerd 

middels een pneumatisch systeem (DPM) of  

optioneel servo-gestuurd (MMI).

3

Machine specs. Mecal MC 304 ARIEL-3 Hard-en software specs.

Motorvermogen 7.5 kw Schijffrees diameter 200 mm Besturingssysteem PC voorzien van Windows 10 

Toerental 24.000 rpm Positioneringssnelheden (X) 120 (Y) 30 m/min  Grafische software CAM 3D grafische software

Gereedschapsopname ISO 30 Bewerkingslengte 7.200 | 9.200 | 11.200 mm Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch

4-assig bewerkingscentrumALU
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Mecal MC 304 ARIEL-3

De Mecal MC 304 ARIEL-3 is een 4-assig  
CNC-bewerkingscentrum met een 
portaalconstructie voor het bewerken 
van aluminium profielen. 

De machine beschikt over 8 materiaalklemmen welke 
standaard pneumatisch worden gepositioneerd 
(DPM) of optioneel middels servo motoren (MMI) 
waarbij de klemmen allemaal tegelijk verplaatst 
worden.

De machine is leverbaar in de lengtes  
7.4 m, 9.4 m en 11.4 m. 

1



Werkbereik

Het werkbereik van de MC 312 TAURUS  

is 300 x 230 mm. Elk werkstuk kan aan 

5 zijden 5-assig worden bewerkt.

Toolmagazijn

Automatisch meelopend toolmagazijn  

op de X-as met 12 posities.

2
Klemsysteem

Standaard beschikt de machine over 12 materiaal

klemmen welke automatisch worden gepositioneerd  

middels een servo-gestuurd systeem (MMI).

3

Machine specs. Hard-en software specs.

Motorvermogen 10.0 kw Zaagbladdiameter 300 mm Besturingssysteem PC voorzien van Windows 10

Toerental 24.000 rpm Positioneringssnelheden (X) 80 (Y) 60 m/min  Grafische software CAM 3D grafische software

Gereedschapsopname HSK F63 Bewerkingslengte 7.200 mm Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch

5-assig bewerkingscentrum

Mecal MC 312 TAURUS

De Mecal MC 312 TAURUS is een 5-assig  
CNC-bewerkingscentrum voor het bewerken van 
aluminium profielen. 

De machine beschikt over 8 materiaalklemmen welke  
standaard worden gepositioneerd door middel van  
servomotoren (MMI) waarbij de klemmen allemaal  
tegelijk verplaatst worden.

De machine heeft een bewerkingslengte van 7.2 m en kan 
tevens pendelen over twee werkvelden van 3.3 m.  

1

ALU
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Werkbereik

Het werkbereik van de MC 304 ARIEL-5

is 500 x 350 mm. Elk werkstuk kan aan 

5 zijden 5-assig worden bewerkt.

Toolmagazijn

Automatisch meelopend toolmagazijn  

op de X-as met 12 posities.

2
Klemsysteem

Standaard beschikt de machine over 8 materiaal

klemmen welke automatisch worden gepositioneerd  

middels een pneumatisch systeem (DPM) of optioneel 

servo-gestuurd (MMI).

3

Machine specs. Mecal MC 304 ARIEL-5 Hard-en software specs.

Motorvermogen 10.0 kw Zaagblad diameter 450 mm Besturingssysteem PC voorzien van Windows 10 

Toerental 24.000 rpm Positioneringssnelheden (X) 80 (Y) 60 m/min  Grafische software CAM 3D grafische software

Gereedschapsopname HSK F63 Bewerkingslengte 6.800 | 8.800 | 10.800 mm Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch

5-assig bewerkingscentrum
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Mecal MC 304 ARIEL-5

De Mecal MC 304 ARIEL-5 is een 5-assig  
CNC-bewerkingscentrum met een 
portaalconstructie voor het bewerken van 
aluminium profielen. 

De machine beschikt over 8 materiaalklemmen 
welke standaard pneumatisch worden 
gepositioneerd (DPM) of optioneel middels 
servo motoren (MMI) waarbij de klemmen 
allemaal tegelijk verplaatst worden.

De machine is leverbaar in de lengtes  
7.5 m, 9.5 m en 11.5 m. 

1

ALU



Werkbereik

Het werkbereik van de MC 302 GEOS

is 540 x 380 mm. Elk werkstuk kan aan 

5 zijden 5-assig worden bewerkt.

Toolmagazijn

Automatisch meelopend toolmagazijn  

op de X-as met 18 posities.

2
Klemsysteem

Standaard beschikt de machine over 8 materiaalklemmen 

welke automatisch worden gepositioneerd middels een 

servo-gestuurd systeem (MMI).

3

Machine specs. Mecal MC 302 GEOS Hard-en software specs.

Motorvermogen 10.0 kw  Zaagblad diameter  500 mm Besturingssysteem PC voorzien van Windows 10

Toerental 24.000 rpm Positioneringssnelheden (X) 70 (Y) 60 m/min Grafische software CAM 3D grafische software

Gereedschapsopname HSK F63 Bewerkingslengte 7.800 | 9.800 | 11.800 | 14.930 mm Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch 

5-assig bewerkingscentrum
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Mecal MC 302 GEOS

De Mecal MC 302 GEOS is een 5-assig  
CNC-bewerkingscentrum met een  
portaalconstructie voor het bewerken  
van aluminium profielen. 

De machine beschikt over 8 materiaalklemmen 
welke standaard worden gepositioneerd door 
middel van servomotoren (MMI) waarbij de  
klemmen allemaal tegelijk verplaatst worden. 
 
De machine is leverbaar in de lengtes  
8.6 m, 10.6 m, 12.6 m en 15.7 m. 

1

ALU



Werkbereik

Het werkbereik van de FMM  311 is  

200 x 200 mm. Elk werkstuk kan aan 

3 zijden worden bewerkt -90° tot  +90°.

Toolmagazijn

Automatisch meelopend toolmagazijn  

op de X-as met 12 posities.

2
Klemsysteem

Standaard beschikt de machine over 4 materiaal

klemmen welke automatisch worden gepositioneerd 

middels een servo-gestuurd systeem (MMI).

3

Machine specs. Mecal FMM 311 Hard-en software specs.

Motorvermogen 10.0  kw Gereedschapsopname HSK F63 Besturingssysteem PC voorzien van Windows 10 

Toerental 24.000 rpm Positioneringssnelheden (X) 80 (Y) 30 m/min Grafische software CAM 3D grafische software

Automatisch toolmagazijn 12 Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch

Mecal FMM 311

De Mecal FMM 311 is een 4-assig CNC-bewerkingscentrum 
met een zaagautomaat voor het bewerken en afkorten van 
aluminium en PVC profielen. 

1

4-assig bewerkingscentrumALU
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Werkbereik

Het werkbereik van de MC 316

is 250 x 150 mm. Elk werkstuk kan aan alle 

zijden bewerkt worden.

Machine specs. Mecal MC 316 Hard-en software specs.

Electro spindels 6 stuks Gereedschapsopname HSK F63 Besturingssysteem PC voorzien van Windows 10 

Motorvermogen 4.5 kw Zaagblad diameter 550 mm Grafische software CAM 3D grafische software

Toerental 24.000 rpm Motorvermogen 2.7 kw Beeldscherm TFT-LCD 18.5 inch

Mecal MC 316

De Mecal MC 316 is een volledig automatisch 
bewerkingscentrum voor het boren, frezen en 
zagen van aluminium profielen.  

De Mecal MC 316 kan alle denkbare  
bewerkingen automatisch ui12tvoeren,  
van geëxtrudeerd profiel tot aan gereed  
product. De machine beschikt over een
invoermagazijn voor profielen tot 7.2m,  
profiel positionering, een bewerkingsstation 
met 6 elektronische spindels, zaagunit,
productafvoer en buffer-uitvoermagazijn.
 
 

1

ALU

Bewerkingsstation

De 4-assige freesmodule beschikt over 6 

elektrospindels die bewerking langs alle zijden 

van het werkstuk mogelijk maakt.

2
Zaagunit

De 3-assige zaagunit heeft een zaagblad

van 550 mm doorsnede die een neerwaartse 

zaagbeweging maakt.

3

Doorloopmachines
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Schirmer SBZ COMPOSITE

De Schirmer SBZ COMPOSITE bewerkingscentrum is speciaal ontwor-
pen voor het snel bewerken van reeds gezaagde aluminium profielen.  
 
Deze doorloopmachine heeft de volgende voordelen:

- Geen tussenbuffer meer nodig tussen zaagmachine  
   en bewerkingscentrum
- Geen klemverplaatsingen
- Geen gereedschapswissels
- Er kan 360° rondom het profiel bewerkt worden,  
   inclusief alle tussenliggende hoeken

ALU

Werkbereik

Het werkbereik van de SBZ COMPOSITE

is 250 x 150 mm. Elk werkstuk kan aan alle 

zijden bewerkt worden.

1
Bewerkingsstation

De 3-assige freesmodule beschikt over 6 

elektrospindels die bewerking langs alle zijden 

van het werkstuk mogelijk maakt.

2 3
Klemsysteem

De profielen worden op de glaszijden over de machine 

getransporteert middels servo-gestuurde horizontale  

en verticale profielgeleidingsrollen.  

Machine specs. Schirmer SBZ COMPOSITE Hard-en software specs.

Electro spindels 6 stuks Aanvoersnelheid  100 tot 250 m/min Industriële CNC PC 1.5 GHZ

Motorvermogen 3.0 kw Automatisch meetsysteem L x B x H Grafische kleurenscherm 15 inch HD LCD-TFT

Toerental 24.000 rpm Min. profieldoornsede 20 x 20 mm Besturingssysteem Windows 10

Gereedschapsopname HSK F63 Max. profieldoorsnede 250 x 150 mm Software licentie UNI_link

Profielklemmen Servo-gestuurd Min. uitvoerlengte 6.000 mm Software clamps

Aanvoermagazijn 9 profielen Max. uitvoerlengte 6.000 mm Connectiviteit LAN & USB poort

Doorloopmachines
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Machine specs. Schirmer ALU-BAZ ORBIT-C Hard-en software specs.

Electro spindels 2 stuks Aanvoermagazijn 10 profielen Industriële CNC PC Intel I7 3.7 Ghz

Motorvermogen 4.0 kw Aanvoersnelheid  100 tot 250 m/min Grafische kleurenscherm 15 inch HD LCD-TFT

Toerental 24.000 rpm Automatisch meetsysteem L x B x H Besturingssysteem Windows 10

Gereedschapsopname HSK F63 Min. profieldoorsnede 20 x 20 mm Software licentie UNI_link 

Profielklemmen Servo-gestuurd Max. profieldoorsnede 250 x 150 mm Software clamps

4-assige zaagunit 600 mm Min. uitvoerlengte 250 mm + 2x profielhoogte Connectiviteit LAN & USB poort

Motorvermogen 2.2 kw Max. uitvoerlengte 7.000 mm

Doorloopmachines

Werkbereik

Het werkbereik van ALU-BAZ ORBIT-C 

is 250 x 150 mm. Elk werkstuk kan aan alle 

zijden bewerkt worden.

1
Bewerkingsstation

De 3-assige freesmodule beschikt over 2 

elektrospindels met automatische toolwissel  

(20 posities) die bewerking langs alle zijden 

van het werkstuk mogelijk maakt.

2 3
Klemsysteem

De profielen worden op de glaszijde over de machine  

getransporteert middels servo-gestuurde horizontale  

en verticale profielgeleidingsrollen.  
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Schirmer ALU-BAZ ORBIT C

De Schirmer ALU-BAZ ORBIT-C is een volledig 
automatisch zaag- en bewerkingscentrum met 
magazijn en geïntegreerde zaagunit en  
bufferstation.  
 
De ALU-BAZ ORBIT-C zorgt voor het automatisch 
uitvoeren van alle denkbare bewerkingen, van  
geëxtrudeerd profiel tot aan het afgewerkt product. 

De machine beschikt over een laadmagazijn,  
profiel positionering, bewerkingsstation met 2
freesmotoren, zaageenheid, reststuk separator,  
productafvoer en bufferstation.

ALU



1

Doorloopmachines

Machine specs. Schirmer ALU-BAZ COMPOSITE Hard-en software specs.

Electro spindels 6 stuks Aanvoermagazijn 10 profielen Industriële CNC PC Intel I7 3.7 Ghz

Motorvermogen 3.0 kw Aanvoersnelheid  100 tot 250 m/min Grafische kleurenscherm 15 inch HD LCD-TFT

Toerental 24.000 rpm Automatisch meetsysteem L x B x H Besturingssysteem Windows 10

Gereedschapsopname ER 25 Min. profieldoorsnede 20 x 20 mm Software licentie UNI_link

Profielklemmen Servo-gestuurd Max. profieldoorsnede 250 x 150 mm Connectiviteit LAN & USB poort

4-assige zaagunit 600 mm Min. uitvoerlengte 250 mm + 2x profielhoogte

Motorvermogen 2.2 kw Max. uitvoerlengte 7.000 mm

Werkbereik

Het werkbereik van ALU-BAZ COMPOSITE 

is 250 x 150 mm. Elk werkstuk kan aan alle 

zijden bewerkt worden.

1
Bewerkingsstation

De 4-assige freesmodule beschikt over 6 

elektrospindels die bewerking langs alle zijden 

van het werkstuk mogelijk maakt.

2 3
Klemsysteem

De profielen worden op de glaszijde over de  

machine getransporteert middels servo-gestuurde  

horizontale en verticale profielgeleidingsrollen.  

37 

Schirmer ALU-BAZ COMPOSITE

De Schrimer ALU-BAZ is een volautomatisch  
zaag- en bewerkingscentrum met magazijn en  
geïntegreerde zaagunit en bufferstation. 

De ALU-BAZ COMPOSITE zorgt voor het 
automatisch uitvoeren van alle denkbare  
bewerkingen, van geëxtrudeerd profiel tot  
aan het afgewerkt product. 

De machine beschikt over een laadmagazijn, 
profiel positionering, bewerkingsstation met  
6 spillen, zaageenheid, reststuk separator,  
productafvoer en bufferstation. 
 
Optioneel kan er een contramalfrees module 
worden voorzien inclusief magazijn met 9 posities.
 

ALU



Atla Coop JOLLY

ALU

Machine specs. Atla Coop JOLLY Pressta 5000

Perskracht 32 kn Max. profielhoogte 120 mm Perskracht 56 kn Max. profielhoogte 160 mm

Pershoogte 115 mm Max. profielbreedte 100 mm Pershoogte 130 mm Max. profielbreedte 120 mm

De Atla Coop JOLLY is een hoekenpersmachine voor het verbinden van aluminium profielen 
bij het vervaardigen van ramen en deuren. De persing is pneumatisch met een mechanische 
overbrenging. Er kunnen profielen worden geperst met een maximale doorsnede 120x100 
mm (HxB). De maximale pershoogte is 115 mm.

Pressta 5000

ALUHoekenpersen Hoekenpersen
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De Pressta 5000 is een hoekenpersmachine voor het verbinden van aluminium profielen  
bij het vervaardigen van ramen en deuren. De persing is pneumatisch met een mechanische 
overbrenging. De messen zijn instelbaar in de diepte en de langs richting tussen 25 en de 60 
mm. De maximale pershoogte is 130 mm.



Atla Coop SOLUTION

ALU

Machine specs. Atla Coop SOLUTION

Perskracht 35 kn Max. profielhoogte 140 mm

Pershoogte 120  mm Max. profielbreedte 85 mm

De Atla coop SOLUTION is een CNC-gestuurde hoekenpersmachine voor het verbinden van aluminium profielen 
bij het vervaardigen van ramen en deuren. De persing is pneumatisch met een mechanische overbrenging. 

Het instellen van de persmessen gaat elektronisch, in het geheugen is ruimte voor 100 programma’s zodat de
operator zich niet bezig hoeft te houden met het wisselen, instellen en opzoeken van de juiste persmessen die 
horen bij het betreffende profiel.

Hoekenpersen
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Machine specs. IV1 Clean IV2 Clean IV2 Extrusion IV3 Extrusion

Motorvermogen 2.2 kw 3.0 kw 2.2 kw 3.0  kw

Aanzuigdiameter 100 160 100 160

Aanzuigpunten 1 1 2 2

Inhoud opvangbak 40 l 100 l 100 l 160 l

Capaciteit 1.400 (m3/u) 2.500 (m3/u) 1.400 (m3/u) 2.500 (m3/u)

Negatieve druk 30 (mbar) 30 (mbar) 30 (mbar) 30 (mbar)

Afzuiging

Pemac Clean & Pemac Extrusion

De Pemac clean-line zijn stofzuigers voor het schoonmaken van  
machines en de werkplek. De opvangbak heeft een capaciteit 
van 40 of 100 liter.  

De Pemac Extrusion-line zijn stofzuigers voor het afzuigen van 
verspaning bij aluminium (zaag) bewerkingsmachines.  
De opvangbak heeft een capaciteit van 100 of 160 liter.  

ALU PVC
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Machine specs. ARNO Werking

Motorvermogen 2.2 kw Fase 1 Zelf reinigende centrifugale condensator

Capaciteit 4.000 m3/u Fase 2 1° voor-filtering doormiddel vanaf wasbare metalen filter

Buisdiameter 200 mm Fase 3 2° voor-filtering doormiddel van glassfiber filter

Geluidsniveau 72 dB Fase 4 Geluiddempende filtering doormiddel van afwasbare ‘black’ filter

Gewicht 105 kg Fase 5 Absolute HEPA Filter volgens norm NEN-EN 1822

Afmeting 990x525x980 mm

Afzuiging

AR Filtrazioni ARNO VF

De ARNO VF is een luchtfilterinstallatie voor oliedampen  
van aluminium, staal en PVC bewerkingsmachines.  
 
Deze zeer compacte installatie zorgt ervoor dat olienevel in uw 
werkplaats tot het verleden behoort en uw werknemers in een 
gezond klimaat kunnen werken.  
 
Het apparaat kan aan een bestaande machine gekoppeld 
worden, op voorwaarde dat deze machine (min of meer) 
gesloten is. De olie wordt opgevangen in een apart reservoir;  
er wordt dus niet naar buiten afgevoerd. Door gebruik te 
maken van een aparte filter kunnen ook chloordampen, die bij 
het zagen of bewerken van kunststofprofielen (PVC) vrijkomen, 
geneutraliseerd worden.

ALU PVC
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Urban FAS 320 Aluminium

ALU

Met de Urban FAS 320 ALU hebben we een kwalitatief hoogwaardig en flexibele beslagtafel voor het monteren van PVC beslag in aluminium vleugels (draai-delen). De tafel beschikt over 
een automatische centreer- en spaneenheid, de vleugel wordt langs beide zijden geklemd zodat deze niet kan verschuiven tijdens het schroeven. De uiterst stabiele schroefunit beweegt 
over een dubbele lineaire geleiding, heeft een automatische schroeftoevoer en is pneumatisch in hoogte verstelbaar. De tafel is kantelbaar tussen 0° en 15° wat bijdraagt aan een 
ergonomische werkplek.

Beslagtafels

Machine specs. Urban FAS 320

Schroef unit 3.5 tot 4 mm Werkdruk 7 bar

Opmeetsysteem glaslatten Optioneel Visualisatie beslag Optioneel
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Lengte aanslagen & Rollenbanen Lengte aanslagen & Rollenbanen
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Calvet ROLLER

Handige ondersteuningsrol voor de aan of afvoer van profielen in combinatie met een 
bewerkingsmachine.

Calvet TM 3 / TM4 / TM6

De Calvet TM is een rollenbaan met een lengte aanslag die wordt gepositioneerd middels 
een handwiel en digitale uitlezing. De rollenbaan heeft een verstelbare werkhoogte van 
800 -1.050 mm en heeft een maximaal laadvermogen van 70kg/m. Zeer accuraat ± 0.1 mm.

Machine specs. Calvet Roller Calvet TM

Instelbare hoogte 800 - 1.050 mm Max. draagvermogen 70 kg / m Lengte 3 -  4 - 6m

Materiaalrol PVC Werkhoogte 885 mm Breedte rol 300 mm

ALU PVC ALU PVC



Lengte aanslagen & Rollenbanen Lengte aanslagen & Rollenbanen
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Calvet E  3-4-6

De Calvet E  3-4-6 is te gebruiken als aanvoer- en afvoerrollenbaan in combinatie met 
een bewerkingsmachine ten behoeve van aluminium en PVC profielen. Standaard 
voorzien van stalen ondersteuningspoten en leverbaar in verschillende lengtes.

Graule RO,  RLK, RLH en RLHK Rollenbanen

De Graule Rollenbanen kunnen gebruikt worden in combinatie met elke Graule  
zaagmachine, maar ook met andere merken zaagmachines.  Leverbaar in een variatie 
van lengtes als aanvoerrollenbaan en afvoerrollenbaan met een handmatige aanslag 
of handwiel en digitale uitlezing.

Machine specs. Calvet  Graule  

Lengte 3 -  4 - 6m Diameter rol 40 mm Lengte 2 - 3 - 4 - 5 - 6m Diameter rol 40 mm

Breedte rol 300 mm Werkhoogte 800 - 1.050 mm Breedte rol 300 mm Werkhoogte 890 mm

ALU PVC ALU PVC



Lengte aanslagen & Rollenbanen
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Machine specs. Tigerstop

Snelheid 60 m/min

Nauwkeurigheid ± 0,1 mm

Nuttige lengte 2 - 3 - 4.8 - 6.8 - 8.5 - 9.2m

Tigerstop

De Tigerstop is een automatisch opduw- en 
lengte-aanslagsysteem dat perfect aansluit  
bij uw nieuwe of bestaande machine. 

Met een TigerStop bent u verzekerd van een 
gebruiksvriendelijk en nauwkeurig apparaat 
dat uw productie zal versnellen. 

Het positioneringssyteem is door de  
stabiele constructie eenvoudig op bestaande 
machines te monteren of te integreren.  
Dit kan ook op bestaande rollenbanen of 
glijtafels.  
 
Gemakkelijk aan te sturen middels het 
Tiger Calvet systeem. 

ALU PVC



Machine specs. Pressta DYNO 9

Max kracht op 10 bar 90 kn Diepte zwanenhals 130 mm

Slag van de stempel 250 mm Afmeting tafel 280 x 200 mm

Max. hoogte matrijs 250 mm Werkhoogte 950 mm

Pressta DYNO 9

ALU

De Pressta DYNO 9 is een ponsmachine die optioneel kan worden uitgerust met een 
draaikrans voor de opslag van vijf matrijzen voor het eenvoudig en snel wisselen van 
matrijzen, hierdoor is er geen insteltijd. Kenmerkend is de hoge nauwkeurigheid en de  
lange levensduur. De bediening is zeer eenvoudig door middel van voetbediening. 

Pressta DYNO 15

ALU

Pressta DYNO 15

Max kracht op 10 bar 160 kn Diepte zwanenhals 130 mm

Slag van de stempel 80 mm Afmeting tafel 280 x 200 mm

Max. hoogte matrijs 250 mm Werkhoogte 950 mm

Ponsmachines Ponsmachines
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De Pressta DYNO 15 is een ponsmachine die optioneel kan worden uitgerust met een 
draaikrans voor de opslag van vijf matrijzen voor het eenvoudig en snel wisselen van 
matrijzen, hierdoor is er geen insteltijd. Kenmerkend is de hoge nauwkeurigheid en de
lange levensduur. De bediening is zeer eenvoudig door middel van voetbediening. 



Calvet B-4000 

ALU PVC

De Calvet B-4000 is een montagetafel voor het assembleren van deuren en kozijnen. 
Het werk oppervlak is eenvoudig te vergroten of verkleinen door middel van de  
uitschuifbare liggers, die zijn voor zien van rubbers voor het krasbestendig werken.

Calvet DT 1000

ALU PVC

De Calvet DT 1000 is een montagetafel voor het monteren van beslagen, het aanbrengen 
van tochtprofielen, hoekafwerking en andere montage werkzaamheden. Het werk  
oppervlak is eenvoudig te vergroten of verkleinen door middel van de 4 draai- en  
uitschuifbare telescooparmen.

Montagetafel specs. Calvet B-4000 Calvet DT 1000

Aantal liggers 6 uitschuifbare liggers met krasbestendige antislip 4 telescopische liggers

Min. afmeting 2.300x1.000 mm 1.800 x 1.800 mm

Max. afmeting 4.000x1.800 mm 2.800 x 2.800 mm

Montagetafels Montagetafels
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Calvet DHT

De Draai Hef Tafel (DHT) is een in hoogte verstelbare werktafel, die in alle richtingen 
uitschuifbaar is. De gelagerde draaikrans kan pneumatisch in een positie geblokkeerd 
worden voor optimale stabiliteit.

Calvet Draai Hef Kieptafel DHKT

Montagetafel specs. Calvet DHT Calvet DHKT

Aantal liggers 6 verstelbare stalen liggers 6 verstelbare liggers voorzien van vilt of geribd gummi

Min. afmeting 1.000 x 1.500 mm 1.000 x 1.500 mm

Max. afmeting 1.600 x 2.300 mm 1.600 x 2.300 mm

ALU PVCALU PVC Montagetafels

De Calvet DHKT is de meest universele verkrijgbare werktafel. Doordat de 
tafel zowel in horizontale, schuine en verticale stand kan draaien is deze tafel 
uitermate geschikt voor werkzaamheden aan ramen, deuren en kleine kozijnen. 
Daarnaast kan de Calvet DHKT ook heffen en kiepen. 

Montagetafels
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Urban AT 2000/3000

De Calvet MTRK is een montagetafel voor het monteren van rolluikkasten waarbij de 
tafel pneumatisch kan kantelen. Precisie geleidingen, 4 rugsteunen zorgen voor een  
absoluut synchroon en uiterst stabiele tafel. 

De breedte van tafel is van 2.000 tot 3.000 mm instelbaar. De rolluikkast diepte is 
handmatig verstelbaar (optie motorisch verstelbaar). Motorische hoogte verstelling  
van 1.100 tot 2100 mm.

Calvet MTRK 

De Urban AT 2000 / 3000 is een is een montagetafel voor het assembleren van deuren en  
kozijnen. Het werk oppervlak is eenvoudig te vergroten of verkleinen door middel van de  
uitschuifbare liggers, die zijn voor zien van rubbers voor het krasbestendig werken.  
De tafel heeft werkhoogte van 850 tot 950 mm wat ideaal is om ergonomisch te werken. 
 
De tafel is voorzien van handige features zoals een opbergplank onder de tafel voor  
hand-gereedschap en/of verbruiksproducten. 

Montagetafel specs. Urban AT 2000 | 3000 Calvet MTRK

Hoogte 850 - 950 mm (AT 2000 & AT 3000) Min. afmeting 1.100 x 2.000 mm

Afmeting 1.300 x 2.000 mm (AT 2000)  1.300 x 3.000mm (AT 3000) Max. afmeting 2.100 x 3.000 mm

Werkblad Pilz | borstel Werkblad Pilz | borstel | Vilt

ALU PVCALU PVC Montagetafels Montagetafels
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Calvet CHP 5 

De Calvet CHP-5 is een transportwagen voor het tijdelijk horizontaal opslaan van  
gezaagde of bewerkte profielen. De draagarmen bestaan uit 5 lagen met één tussenafstand 
van 270 mm hoog. De breedte van de draagarmen is 400 mm. Alle draagarmen zijn voorzien 
van rubberen antislip voor het krasbestendig transporteren van profielen. 

Calvet CHP 7

Transportwagen specs. Calvet CHP 5 Calvet CHP 7

Aantal liggers 5 7

Tussenruimte liggers 270 mm 160 mm

Breedte liggers 400 mm 400 mm

De Calvet CHP 7 is een transportwagen voor het tijdelijk horizontaal opslaan van  
gezaagde of bewerkte profielen. De draagarmen bestaan uit 7 lagen met één tussenafstand 
van 160 mm hoog. De breedte van de draagarmen is 400 mm. Alle draagarmen zijn voorzien 
van rubberen antislip voor het krasbestendig transporteren van profielen.

TransportwagensALU PVC ALU PVC Transportwagens
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Urban PSW 1600/4 Calvet GLW-D | Calvet GLW 40

De Calvet GLW-D is een dubbelzijdige transportwagen voor de opslag van glaslatten.  
Elke zijden kent 15 compartimenten van 65 mm breed. De compartimenten zijn voorzien 
van PVC-contactoppervlak dat schade aan de glaslatten voorkomt. Uitgerust met 4  
zwenkwielen van rubber. De GLW-40 heeft 20 compartimenten per zijde van 68 mm breed.

Transportwagen specs. Urban PSW 1600/4 Calvet GLW-D / GLW-40

Aantal compartimenten 4 Aantal compartimenten 15 (GLW-D)  |  20  (GLW-40)

Aantal liggers 15 Breedte compartimenten 65 mm (GLW-D)  | 68mm (GLW-40)

Vakhoogte 105 mm Aantal wielen 4 (GLW-D) | 4 (GLW-40)

TransportwagensALU PVC ALU PVC

De Urban PSW 1600/4 is een transportwagen voor het tijdelijk horizontaal opslaan van 
gezaagde of bewerkte profielen. De transportwagen bestaat uit 4 compartimenten die  
ieder voorzien zijn met 15 liggers van 105 mm per kant, maar kan ook geleverd worden met 
3 compartimenten (PSW 1600/3).  Alle draagarmen zijn voorzien van rubberen antislip voor 
het krasbestendig transporteren van profielen.

Transportwagens
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ALU PVC

Calvet CCP

ALU PVC

De Calvet CCP is een transportwagen om bewerkte profielen te verplaatsen naar de
assembleer omgeving. De transportwagen is voorzien van 10  compartimenten van  
100mm breed. Alle compartimenten zijn voorzien van rubberen antislip voor het  
krasbestendig opslaan en transporteren van profielen.

Transportwagen specs. Calvet CCP Calvet CMV

Aantal compartimenten 10 10

Breedte compartimenten 100 mm 80 mm

Max. draagvermogen 440 kg 520 kg

Transportwagens

De Calvet CMV is een dubbelzijdige transportwagen voor het verticaal opslaan en 
transporteren van gezaagde profielen. Beide zijden hebben 10 compartimenten met een  
PVC-contactoppervlak voor het krasbestendig opslaan en transporteren van profielen.

Calvet CMV

Transportwagens
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ALU PVC

Calvet CSA

ALU PVC

Transportwagen specs.              Calvet CCR Calvet CSA

Aantal compartimenten 10 Afmeting 1.750 x 965 x 1.960 mm Aantal draagarmen 4 Afmeting 1.850 x 1.000 x 1.810 mm

Breedte compartimenten 130 mm Gewicht 150 kg Max. draagvermogen 430 kg Gewicht 80 kg

Max. draagvermogen 450 kg Aantal wielen 4 Aantal wielen 4

Transportwagens

Calvet CCR

Transportwagens
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De Calvet CSA is een transportwagen voor het opslaan en transporteren van kaders en 
vleugels. Dankzij de lichtgewicht uitvoering en de zwenkwielen is de transportwagen  
makkelijk te verrijden.

De Calvet CCR is een transportwagen voor het transporteren en opslaan van afgewerkte 
deuren/kozijnen. Het onderstel heeft ingebouwde transportrollen om zware of 
volumineuze elementen makkelijker te kunnen hanteren.



Transportwagen specs.             Urban RF13/11                                                                                                                                                                           Urban GF 13/24

Aantal compartimenten 11 Afmeting 1.300 x 1.100 x 1.300 mm Aantal compartimenten 24 Afmetingen 1.300 x 1.300 x 1.100 mm

Breedte compartimenten 100 mm Gewicht 55 kg Breedte compartimenten 35 mm Gewicht 65 kg

Aantal wielen 4 Max. draavermogen 450 kg Aantal wielen 4 Max. draagvermogen 750 kg

Urban RF 13/11

De Urban RF 13/11 is een transportwagen voor het transporteren aluminium- en kunststof 
vleugels. De wagen heeft vier zwenkwielen waarvan twee met remmen waardoor ze 
makkelijk te verplaatsen is, maar ook op een vaste plaats gezet kan worden.

ALU PVC Transportwagens

Urban GF 13/24

ALU PVC

De Urban GF 13-24 is een transportwagen voor het vervoeren van ruiten. De wagen heeft 
vier zwenkwielen met remmen waardoor hij makkelijk te verplaatsen is, maar ook op een 
vaste plaats gezet kan worden.

Transportwagens
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Haspelwagen specs. Mecal CPB

Aantal haspels 6 De dikte van de steunen 250 mm

Diameter 720 mm Afmetingen 760 x 750 x 2.030 mm

Aantal wielen 4 Gewicht 50 kg

Calvet CPB 

ALU PVC

De Calvet CPB is een verrijdbare haspelwagen voor het eenvoudig afrollen van dichtingen.
De middelste haspels zijn demontabel waardoor het mogelijk is om grotere rollen  
dichtingen te plaatsen op de bovenste haspels.

Haspelwagen
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ALU Toolbox

Calvet Toolbox

De Calvet Tool Box is een trolley voor het bergen van  
accessoires en gereedschappen van uw bewerkingsmachine. 
In combinatie met de montagehulp, digitale hoogtemeter 
en de meettafel onmisbaar voor het correct en eenvoudig 
wisselen van frezen in de toolhouders en het meten van de  
toollengte.

ALU Profiel lift

Calvet Easylift

De Calvet easylift is een ontwikkeling voor het ergonomisch 
werken. U voorkomt nek- en rugklachten door het gebruik  
van de Easylift. Lift de zwaarste profielen op. Geschikt voor  
onder meer 2-kopszaagmachines, bewerkingscentra  
en inrolmachines.

ALU Inrolmachines

NELEO

De Neleo wikkelmachine is een horizontale  
semi-automatische spiraalwikkelmachine die met  
een dubbele bobijn plastic de profielen inpakt.  
De operator duwt de profielen manueel door de  
machine en de machine start en stopt door het  
indrukken van het voetpedaal. Op het einde snijdt  
de machine de folie af.   

 Toolbox specs.                                                                           Calvet Toolbox Profielift specs. Calvet Easylift Inrolmachine specs. Neleo

Opbergruimte 4 laden met 12 posities Verstelbare hoogte 200 - 1.100 mm Max. profielhoogte 400 mm

Afmeting 560 x 570 x 700 mm Max. laadvermogen 95 kg Max. profielbreedte 360 mm

Aantal wielen 4 Werkdruk 6 BAR Breedte rol 100 mm
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ALU Inrolmachines

RP AJB 6000MC

De RP AJB-6000 MC is een machine geschikt om  
rubbers in profielen te drukken. Gezien de hoge 
kwaliteit en het gebruiksgemak van deze machine is 
hij uitermate efficiënt door operators te bedienen.  
 
Optioneel kan de machine geleverd worden met 
rollenbanen voor in- en uitvoer van 1.8 of 3.9m.

ALU

RP FL 3

De RP FL 3 is een foliemachine voor het aanbrengen 
van beschermende folie op 3 zijdes van aluminium 
profielen. Het profiel wordt automatisch ingevoerd. 
Een sensor detecteert in- en uitvoer van het profiel 
en snijdt automatisch het folie af aan het einde van 
het profiel.

ALU

RP FL 3 M

De RP FL 3M is een foliemachine voor het aanbrengen 
van beschermende folie op 3 zijdes van aluminium 
profielen. Het profiel wordt automatisch ingevoerd. 
Een sensor detecteert in- en uitvoer van het profiel en 
snijdt automatisch het folie af aan het einde van het 
profiel.

 Inrolmachine  specs.          RP AJB 6000MC  Inrolmachine  specs.                                                    RP FL 3 Inrolmachine specs. RP FL 3 M

Max. profielhoogte 130 mm Max. profielhoogte 100 mm Max. profielhoogte 250 mm

Max. profielbreedte 200 mm Max. profielbreedte 160 mm Max. profielbreedte 100 mm

Max. profiellengte 6.000 mm Dikte van de folie (µ) 35 ÷ 100 Dikte van de folie (µ) 35 ÷ 100

Inrolmachines Inrolmachines
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Wij zijn trots op onze klanten. Dat is het eerste wat in ons opkomt als we kijken naar de toonaangevende bedrijven die 
werken met een bewerkingsmachine van Calvet. Dagelijks maken onze klanten de mooiste producten voor de gevelbouw, 
ramen & deuren en industrie. Wij vinden het dan ook super om te zien wat de impact is van de machines die wij leveren, 
installeren en onderhouden. 

Directie en medewerkers van Calvet

DREAM CREATE INSPIRE
CALVET
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Wij zijn Intal. - Systeemhuis en gevelbouwer van circulaire aluminium kozijnen en vliesgevels 
 
Systeemhuis en gevelbouwer van circulaire aluminium kozijnen en vliesgevels voor bouwprojecten in  
Nederland. Onze aluminium ramen, deuren en vliesgevels maken wij van onze eigen Intal profielen.  
Alles 100% Intal! De beste resultaten bereiken wij door te werken volgens De Intal Methode. Binnen deze 
methode staat het geluk van onze Intalisten voorop, dat maakt dat we samen duurzaam succes bereiken. 
Werken doen wij volgens de LEAN-methodiek waarbij efficiëncy het uitgangspunt is.

Voor de productie van onze INTAL55 en INTAL77 series maken wij gebruik van een Schirmer ALU-BAZ  
en een zaag- en bewerkingscentrum. Hierdoor kunnen we automatisch alle denkbare bewerkingen  
uitvoeren. Omdat wij Just In Time produceren en onze doorlooptijd altijd tot een minimum willen  
reduceren, is de betrouwbaarheid van de machines voor ons van groot belang.  
 
Onze operators worden door de machines ‘uitgedaagd’ om bewerkingen zo in te stellen dat er een zo hoog 
mogelijk outputniveau bereikt wordt met zo min mogelijk manuele bewerkingen. Daarnaast zijn onze  
Intalisten opgeleid om het dagelijks onderhoud zelf uit te voeren en eerstelijns storingen zelf te verhelpen. 
Voor overig onderhoud hebben wij een serviceovereenkomst met Calvet afgesloten waardoor continuïteit 
op dit vlak is verzekerd.

KLANTEN 
AAN HET WOORD
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Wij zijn Donselaartenten.- Specialist in de verhuur van tijdelijke accommodaties. 

Donselaar Tenten is dé specialist in de verhuur van tijdelijke accommodaties. Voor elk evenement  
leveren wij een geschikte tent. Wij beschikken over een compleet assortiment met professionele  
tenten op maat dankzij onze machines van Calvet. 

Al sinds 2008 is Donselaar Tenten een betrouwbare partner in de wereld van overdekte totaaloplossingen. 
De tenten die wij leveren zijn veel meer dan alleen een tent. Het zijn tijdelijke gebouwen waarbij je als je 
binnenkomt niet eens doorhebt dat je in een tent staat. Een festival, bedrijfsfeest, bruiloft of een tijdelijke 
opslaghal? Welke uitdaging je ook voor de boeg hebt, Donselaar Tenten heeft een geschikte tent voor elk 
evenement. 

Omdat er steeds meer behoefte was aan een gepersonaliseerde tent, besloten wij ons te verdiepen in de 
productie. Toen ons nieuwe bedrijfspand in 2019 werd geopend konden wij het machinepark uitbreiden, 
in de productiehal werd een nieuwe CNC-machine geplaatst. Door deze machine konden wij onze klanten 
een gepersonaliseerde tent leveren. Doordat wij onze klanten een totaaloplossing kunnen bieden door de 
gepersonaliseerde tent, onderscheiden wij ons van de concurrentie. Scan de QR-code om de mogelijkheden 

KLANTEN 
AAN HET WOORD
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Wij zijn Aluco B.V.- Specialist in aluminium constructies. 

Aluco bvba uit Londerzeel is een jong en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in aluminium constructies. 
 
Aluco B.V. is bekend om hun veelzijdigheid. Zo maken wij hoogwaardige aluminium producten als 
ramen en deuren, balustrades, vliegenramen en CNC-freeswerken voor derden. 
Van hippe design gevels voor winkels van trendy merken tot minimalistische interior doors van aluminium 
met het IDA systeem voor moderne en functionele woon- en werkruimtes. 
 
Aluco staat voor kwaliteit, duurzaamheid en maatwerk en zorgt voor aluminium constructies in optimale 
conditie blijft.  Wilt u meer weten? Scan de QR-code.

KLANTEN 
AAN HET WOORD
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Wij zijn Elaut B.V.- Specialist in amusment spelen voor jong en oud. 
 
Elaut is designer, fabrikant en operator van amusementspelen en verdeelt wereldwijd elektromechanische 
spelen voor jong en oud.   De Elaut-toestellen worden in België gefabriceerd en wereldwijd verkocht.   Met 
meer dan 60 jaar ervaring in de niche markt van de arcades, pretparken en family entertainment centers 
heeft deze KMO uit Sint-Niklaas steeds gekozen voor kwaliteit en de langetermijnvisie in de keuze van 
materialen, investeringen, enz. … Tot op heden bleek dit de juiste keuze te zijn.

KLANTEN 
AAN HET WOORD
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Wij zijn Stef van Delft B.V. - Specialist in aluminium ramen, deuren en gevels 
 
Nieuwbouw of renovatie? Ontdek alle voordelen van onze aluminium ramen, deuren en gevels. Wij maken ze 
in elke stijl. Laat u verrassen door de haast oneindige mogelijkheden in kleur, afwerking en veiligheid.
 
De aluminium ramen, deuren en gevels van Stef van Delft Kaatsheuvel BV blinken uit in duurzaamheid,  
energiebesparing en veiligheid. Bovendien is aluminium zeer onderhoudsvriendelijk. Nooit meer schilderen  
en tot in lengte van jaren een stijlvolle uitstraling van uw pand? De medewerkers van Stef van Delft  
Kaatsheuvel BV adviseren u met plezier!  
 
Omdat ons machinepark een vaste waarde is voor de realisatie van onze producten hebben we gekozen voor
Calvet dat net als Stef van Delft een rijke historie heeft als specialist. Calvet beschikt over een landelijk  
servicenetwerk dat staat voor vakmanschap en kwaliteit.  Hierdoor zijn wij als bedrijf verzekerd van een  
solide machinepark waar we op kunnen vertrouwen en bouwen.

KLANTEN 
AAN HET WOORD
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Calvet is de one-stop shop voor industriële automatisering! Van bewerkingsmachines, opleiding & certificering 
tot en met onderhoud, met Calvet heeft u het gehele proces onder één dak en dat werkt voor u als ondernemer 
wel zo prettig. 
 
De visie van Calvet is dat het industriële proces slimmer en efficiënter kan. Daarom levert Calvet de beste  
bewerkingsmachines om uw productieproces te automatiseren en de kwaliteit te waarborgen. Al meer dan 50 
jaar innoveert Calvet op het gebied van bewerkingsmachines en is preferred supplier van topmerken als:  
Urban, Pressta, Mecal, Tigerstop, Schirmer, Thorwesten en Pemac. 
 
In 1987 is Calvet overgenomen door Koenraad Nees, vader van huidige eigenaren Stefan en Pieter Nees.  
Met de familie Nees is Calvet uitgegroeid tot een toonaangevende speler op het gebied van bewerkingsmachines. 
Mede door hun effectieve efficiëntie, kwaliteit en duurzame relaties met de klant is Calvet geworden tot het  
gerenommeerde en gerespecteerde merk dat het vandaag de dag is.

 

OVER CALVET
SINDS 1930 
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DE SPECIALIST IN BEWERKINGSMACHINES

DREAM 
CREATE | INSPIRE

Openingstijden:   Ma - Do   08:00 - 17:00
   Vrij 08:00 - 16:30

Telefoon:  +31 183 632 358
Email:   info@calvet.nl
Adres:    Vierlinghstraat 39 
    4251 LC Werkendam

Calvet Nederland

Openingstijden:   Ma - Do   08:00 - 17:00
   Vrij 08:00 - 16:30

Telefoon:  +32 2 463 11 40
Email:   info@calvet.be
Adres:    Zone1 Research Park   
  

Calvet België

Vestigingen 


