Rapid Manufacturing Service
95 Jaar kennis en ervaring als fundament

www.wetering.com

Uw partner voor
innovatieve oplossingen
in non-ferro legeringen

Rapid Manufacturing Service
Realisatie van uw eindproduct in slechts 4 weken:
Week 1 3D-modeling en tooling setup
Week 2 Warmpersen

Wetering is dé specialist in het ontwerpen, warmpersen en verspanen van
kleine tot en met middelgrote series van complexe producten gemaakt
van non-ferro legeringen. Onze jarenlange ervaring in het maken van
warmpersdelen laten we samenvloeien met de expertise en ervaring van
de klant. Dit resulteert in kwalitatief hoogwaardige, innovative en zeer
betrouwbare eindproducten.

Toonaangevend in technologie
Als technology leader produceert Wetering
kleine series met een hoge mate van flexibiliteit. We bieden een complete service aan
waarbij we zowel monsters en prototypen
ontwikkelen als pre-productieseries, oppervlaktebehandeling en assemblage van kant en
klare eindproducten. Door gebruik van de laatste technologieën, garanderen we een optimaal
materiaalgebruik en minimale afwerking.
Door het optimaliseren van alle sub-processen en door geavanceerde geautomatiseerde
productie kunnen we het gehele proces vanaf
de tekentafel tot en met eindproduct in slechts
4 weken realiseren. Dit is desgewenst inclusief
finishing - alles onder één dak.

95 Jaar kennis en ervaring als fundament
Wetering, familiebedrijf sinds 1918, levert
kwalitatief hoogwaardige producten en
biedt altijd een oplossing. Het bedrijf is
ISO 9001-gecertificeerd.

Week 3 Verspaning
Week 4 Finishing

Warmpersen: een efficiënt en betrouwbaar alternatief voor roestvrij staal en gietonderdelen.

Door de optimalisatie van alle vereiste processen en samenwerking met prominente
partners is de integrale productietijd gereduceerd tot slechts 4 weken.

Bij warmpersen worden materialen efficiënt
gebruikt. Maattoleranties zijn vrij nauwkeurig, waardoor verdere bewerkingen
vaak overbodig zijn. Dit maakt warmpersen een interessant alternatief voor delen
gemaakt uit massief materiaal. Koper,
messing en aluminium hebben een breed
toepassingsgebied, dit maakt ze extreem
veelzijdig en staat garant voor grote voordelen ten opzichte van andere materialen.
Wil je een materiaal dat sterker is dan roestvrij staal? Wil je het risico van poreusheid
elimineren? Onze verregaande expertise
stelt ons in staat u passende alternatieven te
bieden voor een veelheid aan toepassingen.

Wetering biedt de volgende service:
• 	 Maken van pre-productie series binnen 4 weken na design release
• 	 Vormdelen gemaakt van koper, messing en aluminium
• 	 Alternatief voor gietdelen en RVS
•	Support in productontwikkeling door gespecialiseerde
FEM simulatie en 3D Engineering
• 	 Rapid Prototyping & Additive Manufacturing
• 	 Snelle opschaling naar serieproductie (ISO 9001-gecertificeerd)

Service is our middle name

Contact

Wilt u weten welke oplossingen Wetering voor u
kan creëren in non-ferro legeringen, neem dan contact
met ons op:

Metaalperswerk van de Wetering B.V.

Van Salmstraat 66
NL-5281 RS Boxtel, the Netherlands
Tel. +31 411 673917 • rapidmanufacturing@wetering.com
www.wetering.com

www.wetering.com

