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Aristomat Snijplotter

Bruynooghe N.V. maakt het u gemakkelijk!
U levert de specificaties van uw product
digitaal aan, in DXF of DWG formaat. Onze
Aristomat reproduceert nauwkeurig elke
gewenste vorm. Het resultaat voldoet aan al
uw eisen en specificaties, inclusief inkepingen,
uitsparingen enz...
Indien u geen digitaal bestand kunt aanleveren
dan is dat evenmin een probleem. Bruynooghe
N.V. kan immers ook het tekenwerk voor
u verzorgen. We werken met software die
alle gangbare CAD-formaten kan inlezen en
converteren.

De voordelen van Aristomat op een rijtje
• snel, efficiënt en betrouwbaar
• multifunctioneel, nagenoeg alle flexibele 		
materialen zijn te snijden, in rubber en pvc
maar ook andere materialen zoals: siliconen,
kunststof, foam, celrubber, teflon, karrendoek en dekzeil kunnen worden gesneden
• kostenbesparend: u bespaart op gereed-		
schap, mallen, stanskosten en arbeid
• korte éénmalige insteltijden
• grote nauwkeurigheid, al uw producten zijn
identiek

• snijafval wordt beperkt
• iedere vorm, uitsparing of afmeting kan
worden gesneden
• digitale aanlevering van tekening
• een wijziging is snel en eenvoudig door te
voeren
• geschikt voor kleine en grote series

Toepassingen van de Aristomat
• afdichtstroken en -rubbers
• pakkingen en manchetten
• rubber- en PVC-flappen
• eindloze banden of open lengtes voorzien
van perforaties
• beschermdoeken, afschermdoeken
• valbreker kleden
• kleden ten behoeve van rondbocht
transporteurs
• toepassingen in de landbouw of zeilmakerij
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Snijplotter

Nauwkeurig snij- en stanswerk
vraagt heel wat tijd: aftekenen,
uitmeten, handmatig snijden,
stansen...., maar dat hoeft niet
langer. Onze Aristomat snijplotter
neemt u alle werk uit handen.
Door zijn geavanceerde flexibele
techniek dient u niet meer te
investeren
in nieuwe technieken en/of nieuwe
mallen. Elke gewenste vorm snijdt
onze Aristomat snel en moeiteloos.
U bespaart niet alleen tijd, ook
geld. De Aristomat is geschikt
voor de productie van zowel grote
als kleine series.
Ook de productie van een enkel
prototype is mogelijk.
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UW PRODUCT WORDT
DOOR ONS MET ZORG
GETRANSPORTEERD !

