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Kamplacon biedt oplossingsgericht 

plaatwerk op maat en levert 

uit eigen voorraad



De mogelijkheden van onze  
metaalbewerkingsmachines

Bewerkingen Max. lengte Max. materiaaldikte

Slitten 8000 mm 2,0 mm

  

Knippen

Darley 6100 mm 4,00 mm

Beyeler 4100 mm 6,00 mm

Ras 4040 mm 4,00 mm

Kanten

HACO 3600 mm Perskracht 1500 KN

Safan 5100 mm Perskracht 1700 KN

Zetten  

RAS 4060 mm 3,00 mm

Jorns 8020 mm 2,00 mm

Ponsnibbelen Trumpf

Afm. max.:  Aansturing d.m.v.  6,35 mm

2500 x 1300 mm CAD/CAM- DXF, IGES en MI interfaces

Ponsdiameter: 76 mm maximaal 

Lasersnijden Vraag naar de mogelijkheden

Geavanceerde lasinrichting
In onze moderne lasinrichting wordt laswerk in staal, RVS en aluminium MIG, MAG en TIG verzorgd. Dankzij hoogstaande technieken 

kunnen wij snel en e�  ciënt plaatwerk leveren.

De computergestuurde lasapparatuur is namelijk uitgerust met onder meer een Tiptronicfunctie. Hierdoor is het mogelijk om op het 

laspistool met een tiptoets te kiezen voor een ander lasprogramma met andere parameters. Enerzijds komen we daarmee tegemoet aan 

steeds verder aangescherpte kwaliteitseisen van onze opdrachtgevers. Anderzijds blijven de kosten beheersbaar bij zeer specialistische 

opdrachten door de combinatie van plaatbewer king en laswerk.

Snel schakelen, snel leveren
Eigen transport, een veelzijdige voorraad, een fl exibele organisatie en een modern machinepark; Kamplacon dak- en 

wandconstructies weet hoe belangrijk het is om snel te kunnen leveren. En hoe onze vakmensen u het beste tot dienst 

kunnen zijn. Samenwerking speelt daarbij een belangrijke rol. Naast snel schakelen en snel leveren, kunnen wij u daarom 

altijd professioneel maatwerk garanderen. 

Modern machinepark
Bij Kamplacon kunt u rekenen op maatwerk. Of het nou gaat om grote series of kleine aantallen: uw probleem is onze 

uitdaging. Wij beschikken over een modern machinepark. Daardoor kunnen wij u een groot assortiment van producten 

aanbieden. Op het gebied van bewerkingen levert Kamplacon aan:

• Leveranciers van dak- en gevelbeplating

• Constructiebedrijven

• Bedrijven in de installatie- en machinebouw

• Fabrikanten van aluminium ramen, deuren en vliesgevels

• Bedrijven in de systeembouw

• Fabrikanten en leveranciers van industriële deuren

• Rolluikfabrikanten

• Bouwbedrijven

• Dakdekkerbedrijven

Materialen
•  Sendzimir verzinkt

• Voorgelakte staalplaat

• RVS

• Aluminium (0,6mm-4mm)

• Aluzink

* Toegevoegde bewerkingen zijn onder meer het lassen en het anodiseren van divers 

plaat materiaal. Op www.kamplacon.com vindt u voorbeelden van plaatmateriaal waar wij 

mee werken. U kunt ook contact opnemen met onze plaatbewerking, tel.: 0527-636890.


