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Eén partner voor alle 
metaalbewerkingen

De Kimpe N.V .

De Kimpe wil door de veelzijdigheid aan recente machines zo goed als alle bewerkingen 
onder 1 dak aanbieden.  We houden ons machinepark up-to-date en streven er naar een 
technologische voorsprong aan te houden.



nieuw
Gerobotiseerd plooien
Wij beschikken over heel nauwkeurige gerobotiseerde plooimachines voor het plooien van staal, aluminium en inox. 

Amada EG-6013 AR

Amada HG-1003 ARS

Minimale plaatgrootte: 40 x 80 x 0,5 mm / Maximale plaatgrootte: 300 x 300 x 2,5 mm 

Minimale plaatgrootte: 150 x 150 x 0,5 mm / Maximale plaatgrootte: 1000 x 800 x 6 mm 



Plooien

Paneelplaat plooiautomaat

We beschikken over de meest geavanceerde plooibank op de markt: de Bystronic CNC Hammerlë kantbanken (3m en 
4m) met diverse mogelijkheden (150 tot 240 ton). 

De mogelijkheden op het vlak van plooien grenzen met deze machine aan het onwaarschijnlijke.  Dit volautomatisch 
plooiproces staat garant voor enorme precisie en reproduceerbaarheid. Deze machine is ideaal voor het plooien van 
panelen tot 3000 x 1500mm (tot een dikte van 4mm).



Lasersnijden

Ponsen

Plaatsnijden kan voor ALU (tot 8 mm), RVS / INOX (tot 10 mm) en voor staal (tot 20 mm). Wij beschikken over 2 CNC 
lasersnijmachines die platen tot 3000 x 1500 mm kunnen verwerken. Daarnaast beschikken wij over een buislaser 
voor buizen tot 6200 mm, met een sectie van 15 x 15 mm tot 120 x 120 mm.

De Kimpe beschikt over een groot formaat ponsmachine van het type SG met hoekschaar en stapelaar 
voor platen tot 3000 x 1500 mm.



Lassen

Lasrobot

In onze lasafdeling zijn onze medewerkers geoefend in fijn en vakkundig werk.  Wij voeren dan ook vaak speciale 
veeleisende opdrachten uit voor meubelindustrie, winkelinrichting, … waar de kwaliteitseisen hoog liggen.
Naast halfautomaat en tiglassen wordt er ook gepuntlast. Wij lassen staal, inox en aluminium.

Deze robot is uitgerust met 2 draaitafels die toelaten om grote werkstukken volautomatisch af te lassen. 



Frezen

Oppervlaktebehandeling

De Kimpe beschikt over een verticale freesmachine voor het frezen van aluminium, kunststof en alucobond  
(voor platen tot 6 x 2m). 

U kunt bij ons terecht voor diverse oppervlaktebehandelingen: poederlakken, elektrolytisch en thermisch verzinken.
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