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Onze jarenlange kennis en ervaring hebben we o.m. opgedaan bij zeer gerenommeerde fabrikanten 
van CNC machines en toonaangevende gereedschapmakerijen. Doorslaggevend als het aankomt op het 
geven van het juiste advies. Een belangrijke reden ook om fabrikanten te selecteren in ons programma 
die samen in staat zijn om een perfecte mix van de beste Europese en Aziatische machines te bieden en 
waarmee we voor elke toepassing de meest   optimale oplossing kunnen leveren.

En niet alleen dat. Een succesvolle samenwerking met onze klanten valt of staat met het leveren van de 
juiste ondersteuning voor inbedrijfstelling, service en onderhoud. We hebben ons verzekerd van de beste 
vakmensen om adequaat en snel te kunnen reageren. 

Het feit, dat we de meeste machines verkopen op basis van de uitstekende referenties die we hebben 
in het gehele land, is voor onze klanten en voor onszelf een bevestiging door te gaan op de ingeslagen 
weg. Toeleveranciers, machinebouwers, gereedschapmakerijen en productiebedrijven behoren tot onze 
klantenkring, hetgeen aantoont dat we in staat zijn om zowel complexe als eenvoudige projecten van 
uiteenlopende aard te behartigen.

topkwalitEit, Hoogwaardig, bEtrouwbaar, dEgElijk En bEtaalbaar: onzE macHinEs

HooggEkwalificEErd, vakkundig, flExibEl, innovatiEf En gEmotivEErd: onzE mEdEwErkErs

Promas BV
Professional Machine Support

Voltaweg 18
5993 SE Maasbree

Tel 077 327 08 89
Fax 077 327 08 90

info@promascnc.nl
www.promascnc.nl

uw professionele partner 
voor cnc machines

informeert u ook naar onze uitgebreide productbrochures
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Het bedienen van een beladingssysteem 
is een koud kunstje.

BElaDInGssYsTEmEn
 

We leveren robots t.b.v. automatische belading van zowel bewerkingscentra 

als draaibanken en in gewichtsklasses van 6 kg tot 200 kg.

De inzetbaarheid rekent zich al bij kleine en middelgrote series door:

>	 korte omsteltijden

>	 eenvoudige bediening

>	 snelle programmering

>	 efficiënt aan- en afvoersysteem

We beschikken over diverse referenties en leveren automatiseringsprojecten als 

turn-key project. Kortom, Promas is ook úw partner voor complete installatie en 

interface van beladingssystemen met CNC-machines.



HarTForD
- VErTiCAlE EN HOrizONTAlE BEWErkiNgsCENTrA, 
- POrTAAlfrEEsmACHiNEs

Een onderneming van wereldklasse met het 

grootste productievolume van bewerkingscentra 

en portaalfreesmachines die kwalitatief en 

economisch uitblinken. 

HEDElIUs
- lANgBED- EN PENDElmACHiNEs 
- 5-AssigE BEWErkiNgsCENTrA 
- zWENkkOPmACHiNEs 
Werkbereiken van 1800 x 420 mm tot 6500 x 1250 mm

Hedelius is in Europa al jarenlang de toonaangevende fabrikant van verticale 

bewerkingscentra met vast bed en in langbed- of pendel-uitvoering. Er zijn maar 

weinig andere verticale bewerkingscentra met een dergelijke ijzersterke reputatie 

als Hedelius. Dat betekent superieure kwaliteit en grote duurzaamheid. Bovendien 

bieden deze superbewerkingscentra door de unieke constructie met vast bed meer 

mogelijkheden dan andere machines. Zij worden gekenmerkt door een maximale 

precisie en hoge stabiliteit. 

ons leveringsprogramma

sHw
- flOOrTyPE frEEsmACHiNEs

Floortype freesmachines van superieure kwaliteit met grote verspaningscapaciteit en allerhoogste 

precisie. SHW beschikt over al meer dan 40 jaar ervaring in orthogonale freeskoppen.

VIpEr
- CNC DrAAiBANkEN mET y-As, suBsPil 
   EN AANgEDrEVEN gErEEDsCHAPPEN, sTAfAANVOEr ETC. 

CNC draaibanken die optimale prestaties bieden. Voorzien van 

degelijke constructies en een hoge precisie. Evenals in talloze 

andere landen is Viper ook in Nederland een begrip als het gaat 

om efficiënt, economisch en betrouwbaar draaiwerk. Innoverende 

machinetechniek   

www.promascnc.nl

arEs sEIKI
- BOOr- EN TAPCENTrA
taFeLaFmetinGen van 500 x 320 mm tot 600 x 400 mm x 2 stuks

Een superieur programma van zeer dynamische boor- en tapcentra, ook met wisseltafel.

mTE
- BEDfrEEsmACHiNEs

Een langjarige ervaring in de constructie 

van bedfreesmachines geeft deze superieure 

machinebouwer de stevige basis voor high 

tech machines in optima forma.

sEIGEr
- TEACH-iN DrAAiBANkEN
DraaiDiameters/-LenGtes van Ø200 x1000 mm tot Ø1500 x 15000 mm

 

De teach-in draaibanken van Seiger kenmerken zich door hun grote robuustheid, precisie en stabiliteit. 

Seiger weet als specialist in teach-in draaibanken de vertaalslag te maken naar practische oplossingen 

in de vorm van bedieningsvriendelijkheid en universaliteit. Kleine, middelgrote en grote draaibanken in 

het programma maken Seiger dé specialist in teach-in draaibanken.

EIma
- 5-AssigE POrTAAlfrEEsmACHiNEs 

Hogesnelheidsfreesmachines voor staal, aluminium, kunststof en hout. 

Speciaal voor de model- en vormenbouw.


