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Unieke 3D snij- en lasrobot voor FIB Industries BV
FIB Industries BV te Leeuwarden heeft het machinepark uitgebreid met een nieuwe 3D
snij- en lasrobot die uniek is binnen de branche. De robot is in staat om volautomatisch in
3-dimensies te snijden en te lassen. De investering past in het hoge kwaliteitsprofiel dat
FIB Industries BV nastreeft.
Snellere doorlooptijden
Door inzet van de snij- en lasrobot is volautomatisch aftekenen, snijden en lassen van flenzen en
nozzles in kappen, bodems en cilindrische delen mogelijk. Het ontwerp in 3D tekeningen dat hieruit
voortvloeit, vormt de basis voor de 3D programmatuur van de robot. De robot neemt vervolgens het
3D ontwerp rechtstreeks en foutloos over. Hierdoor worden snellere doorlooptijden gerealiseerd
waarbij kwaliteit en nauwkeurigheid gewaarborgd blijven. De robot is zowel geschikt voor unieke
maatwerkprojecten als het seriematig produceren van onderdelen en apparaten. Dit geldt zowel
voor complexe bewerkingen als bewerkingen met een zeer specifieke tolerantie. De eerste projecten
met de nieuwe robot zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd. FIB is in staat sneller en efficiënter te
reageren op complexe en specifieke vragen van haar relaties in binnen- en buitenland.
FIB Industries BV
FIB Industries BV te Leeuwarden is gespecialiseerd in de ontwikkeling zich, fabricage en montage van
maatwerkproducten van roestvast staal en hooggelegeerde materialen. Daarnaast heeft FIB een
uitstekende reputatie opgebouwd in het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van bierinstallaties
en bierbeleveringssystemen. Het is een innovatief, marktgericht bedrijf met circa 150 medewerkers
en bestaat ruim 65 jaar. FIB heeft zich ontwikkeld tot een wereldspeler van formaat met klanten in
de (petro)chemische, farmaceutische, milieu-, papier-, zuivel- en voedselverwerkende industrie.
FIB Industries BV is een zelfstandig werkmaatschappij binnen de Process divisie van Andus Group BV.
De overige drie divisies zijn Construction, Oil&Gas en Refractories. Andus Group is een
internationale onderneming met een gezamenlijke omzet van circa € 165 miljoen, 800 medewerkers
en 13 gespecialiseerde werkmaatschappijen wereldwijd actief in een breed, industrieel werkveld.
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Meer informatie?
Kijk dan op onze website: www.fib.nl of www.andusgroup.com. Of neem direct contact op met
FIB Industries BV, afdeling Sales (de heer Willem Heddema of de heer Peter Scholten),
Tel. +31 (0)58 - 294 59 45, E-mail: info@fib.nl.

