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Introductie
Witte Van Moort, uw ijzersterke partner in plaatbewerking:
 Is een veelzijdig toeleverancier, toonaangevend op het gebied van plaatbewerking, gespecialiseerd in de kleine tot
middelgrote productieseries, gecertificeerd volgens NEN-ISO/9001, laskwalificatie: ISO 3834-2
 Is een familiebedrijf dat inmiddels een gerenommeerde naam heeft weten op te bouwen in de toeleveringsmarkt
met de productie van een scala aan producten voor diverse takken van industrie.
 Is met ruim 220 gemotiveerde en geschoolde medewerkers en een 150-tal metaalbewerkingmachines, speciaalmachines,
bewerkingsunits en productiestraten, al dan niet computergestuurd en voorzien van manipulatoren en robots, in staat al uw
orders te verwezenlijken.
 Verwerkt plaatmaterialen als koud- en warmgewalst staalplaat, verzinkte staalplaat, roestvaststaal, aluminium etc.
 Werkt milieuvriendelijk, gecertificeerd volgens NEN-ISO/14001.
Wat kunnen wij u als toeleverancier zoal bieden?
 Engineering
 Gereedschapontwikkeling en gereedschapproductie
 Knippen
 2D lasersnijden/ponsen & 3D lasersnijden
 Persen/dieptrekken
 Kanten
 Lassen
 Poedercoaten (incl. ijzerfosfatering en passivering)
 Assemblage + Montage
 Hemming
Enkele specificaties
 Knipperij met manuele en geautomatiseerde afkortscharen.
 Laserafdeling met zowel 2D als 3D lasersnijmachines:
- 1 x 2D lasersnijden
4.000 Watt
bereik 3.000 x 1.500 mm
- 3 x Laserponscombi
4.000 Watt
bereik 3.000 x 1.500 mm
- 5 x 3D lasersnijden
4.000 Watt
bereik 3.540 x 1.650 x 520 mm
- 1 x Laserlassen
2.200 Watt
bereik 1.800 x 750 x 300 mm
 Perserij met een 20-tal persen, overwegend hydraulisch als ook mechanisch, waarvan meerdere voorzien van manipulatoren
en/of robots waaronder:
- een 1.500 tons pers
tafelafmeting: 4.500 x 2.200 mm trekhoogte: 400 mm
- een 1.250 tons pers
tafelafmeting: 1.000 x 900 mm trekhoogte: 400 mm
- een 800 tons pers
tafelafmeting: 3.100 x 1.900 mm trekhoogte: 400 mm
- een 630 tons pers
tafelafmeting: 2.600 x 1.600 mm trekhoogte: 400 mm
- vier 400 tons persen met een tafelafmeting variërend van 2.100 x 1.340mm tot 3.000 x 1.600mm.
- dit bestand wordt verder nog aangevuld met een scala aan lichtere persen, variërend van 65 tot
315 ton.
 Kantafdeling met een 5-tal kantbanken, waaronder een robot kantbank en vele voorzien van buighulp en/of
hoekmeetsysteem. Capaciteit oplopend tot 300 ton over een lengte van max. 3.000 mm.
 Lasserij met een scala aan lasmachines, van handlasunits tot speciale, soms zelfontwikkelde lasmachines, vele geavanceerde
lasrobots, waarvan sommige voorzien van het tandemlassysteem.
Verbindingstechnieken: MAG-, MIG-, TIG-lassen, laserlassen, puntlassen en toxen.
 Poedercoating met 2, volledig geautomatiseerde poederstraten met voorontvetting, ijzerfosfatering en passivering.
Technieken: poedercoating in polyester, polyester-epoxy, zinkprimer en diverse kleurprimers.
 Assemblage met geschoolde medewerkers die de juiste finishing touch weten aan te brengen, overeenkomend met uw
wensen.
 Eigen gereedschapmakerij voor ontwerp, aanmaak en onderhoud van uw gereedschappen.
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