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Series met korte doorlooptijd tegen scherpe prijs

Series met korte
doorlooptijd
tegen scherpe
prijs

Specialisaties & Producten

Lemmens Metaalbewerking is een
toeleverancier op het gebied van verspanende
werkzaamheden en levert aan de
machinebouw en system suppliers in de high
tech
Mede dankzij jarenlange ervaring in dit
vakgebied en hoogwaardige machines leveren

Productie

wij precisie vakwerk van de hoogste kwaliteit.
Daarnaast hechten wij veel waarde aan het
verlenen van optimale service.

Materialen

Wij staan bekend om productie van series met
korte doorlooptijd tegen een scherpe prijs.

Machinepark

Lemmens is ISO 9001 gecertificeerd en is
gespecialiseerd in kleine en middelgrote series

Ontwikkelingen afgelopen jaren

Cases

Toeleveringsmogelijkheden
•
•
•
•
•

Tevreden klanten
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Jouw opdracht laten produceren door Lemmens?
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Contact
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Losse orders
Afroeporders
KIT (“plug & play”)
Subassemblage
Uw wens

Specialisaties

Producten

Bij Lemmens kun je terecht voor zowel

Hier zie je een aantal voorbeelden van onze producten. Zo krijg je een goed beeld van de verscheidene

metaalbewerking (frezen, draaien en

mogelijkheden bij Lemmens

kotteren) als voor ondersteunende
processen als assembleren

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen
betekenen? Vraag dan een vrijblijvende
offerte of gesprek aan via:
info@solidmachining.solutions of
+31(0)497-572547

Freesdeel

Freesdeel

Samenstelling

Freesdeel

Framedeel

Motorbehuizing

Tandwiel met RVS opname

Framedeel

Lengte 560 mm

Lengte 800 mm

Diameter Ø 180 mm

Hoogte 400 mm

Materiaal: aluminium

Materiaal: aluminium

Materiaal: kunststof en RVS

Materiaal: aluminium

Draaideel

Lassamenstelling

Freesdeel

Lager Flens

As

Klemplaat

Lengte 450 mm

Lengte 200 mm

Materiaal: RVS

Materiaal: PEEK

Draaideel met freesbewerking
Connection plate

Diameter Ø 250 mm

Diameter Ø 300 mm

Materiaal: aluminium brons

Materiaal: RVS

Mogelijk bewerkbare materialen:
•
•
•
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Aluminium
Roestvaststaal (incl. Duplex)
Staal

•
•

Technische kunststof
Brons
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Machinepark
We houden ons niet alleen bezig met het optimaliseren van jouw productieproces, maar ook met het optimaliseren
van ons eigen productieproces.

In de afgelopen jaren hebben we een grote efficiëntieslag gemaakt met onze eigen machines. Hierdoor
kunnen wij jou sneller en beter van dienst zijn en een aantrekkelijke prijs bieden.

Ontwikkelingen afgelopen jaren
OKK HM5100 (2019)

Hermle C650 (2020)

Door aanschaf van een tweede

In juni 2019 is onze capaciteit

Vijfassig frezen doen we bij

Fastems container met 10

Fastems lijn is er bij Lemmens

voor het horizontaal frezen

Lemmens ook. Om hierbij de

palletplaatsen gewisseld voor

nog meer capaciteit ontstaan

uitgebreid d.m.v. een nieuwe

laatste stand van de techniek

een nieuw Fastems systeem

om onbemand productie te

OKK HM5100. Deze machine

te hebben is er in 2019 gekozen

met 18 palletplaatsen. 80%

draaien. Met 54 pallets zijn we

is geplaatst aan onze Fastems

voor aanschaf van een

meer capaciteit en meer

met deze lijn in staat om series

lijn zodat er nog meer uren

nieuwe machine, de Hermle

inzicht in onze productie

te maken van producten in een

gemaakt kunnen worden. Om

C650, waarmee we in een

voortgang zijn de effecten van

bereik van 50mm tot 600mm

veel verschillende producten

bereik van 1130 x 720 x 630

te maken is de machine te

mm kunnen frezen. Met 120

voorzien van 4 kettingen

gereedschappen en een nulpunt

waarmee

spansysteem kunnen we

236 gereedschappen in

snel series produceren.

OKK1250S (2017)

Fastems System OMS (2018)

Fastems System OMS (2019)

uitbreiding

Uitbreiding

Uitbreiding

In 2018 hebben we onze

Wij beschikken over diverse
horizontale bewerkingsmachines
van het merk OKK. Hiermee
kunnen we frezen met
een bereik van 100 tot 1.400
mm. De nieuwe OKK1250S
hebben we gespiegeld opgesteld
tegenover onze andere
OKK1250S waarmee er nu

deze investering.

twee machines te beladen zijn
vanuit één plateau.
De capaciteit voor het frezen

de machine kunnen.

van grotere delen is hiermee
substantieel toegenomen.
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Cases

Oplossing

Lemmens is actief in verschillende
branches. De meeste van onze klanten
zijn machinebouwers of system
suppliers voor high tech.

Snellere productie en levering van complexe
Producten

Bij orderaanname hebben we direct nagedacht over de productiestappen

De klant zocht enerzijds een oplossing voor snelle levering
en anderzijds een goede reproduceerbaarheid van een
complex en groter onderdeel.

aanpak kunnen de opstartkosten misschien hoger zijn, maar hierdoor kan de

en benodigde middelen. Ook zijn we direct gestart met het maken van het
freesprogramma en het produceren van de spanmiddelen. Door de gedegen
productprijs sneller naar een normaal productieniveau.

•

Voedselbewerking

Het allergrootste voordeel is dat we de complexe producten op deze manier

•

Optica

kwalitatief beter en sneller kunnen produceren.

•

Logistiek

•

Semcon

Staat de branche waarin jij werkzaam
bent er niet tussen: we kijken graag

Oplossing

samen met jou naar de mogelijkheden!

Prijsreductie voor bestaande producten

Door middel van een scherpe calculatie stelden wij een scherpe offerte op
waar wij een prijs onder de richtprijs boden.

Onze afnemer heeft het produceren van freesdelen uitbesteed maar
wilde opschakelen in productie en moest daardoor targets van kostprijzen
behalen.

Tevreden klanten

Door middel van inzicht en scherpe metingen konden wij precies onderbouwen
hoe onze prijzen zijn opgebouwd betreft materiaalkosten, bewerkingskosten
en nabehandeling.

Wij werken samen met talloze tevreden

De klant heeft Lemmens benaderd met richtprijzen.

klanten. Bekijk hier enkele cases en

Onze opdrachtgever klant heeft nu altijd onderdelen tot zijn beschikking en

eventueel kunnen wij ook toegevoegde

altijd inzicht in de kosten van zijn producten.

waarde aan jou leveren. Vanwege
eventuele gevoelige informatie noemen
we onze opdrachtgevers niet met naam
en toenaam.

Oplossing
Logistieke besturingslast verminderen

Lemmens heeft de toegewezen leveranciers overgenomen en koopt nu in.

Het probleem van de klant was dat uitgangsmaterialen (gietdelen)
niet altijd beschikbaar zijn om de onderdelen voor de samenstelling te
maken.

Wij monitoren de voorraad en verspanen de onderdelen. Hierdoor vormt

Daardoor waren er het ene moment geen producten en was het
volgende moment de voorraad te hoog. Met als gevolg een te hoge
logistieke besturingslast. De productie van zijn machine ging hierdoor
met horten en stoten.

eindklant.

Lemmens de logistieke buffer tussen batchgewijze productie van de uitgangsmaterialen
en de stuksgewijze productieflow van de machines van de

Ook de kwaliteit is verantwoordelijkheid geworden van Lemmens. Voor de
klant houdt dit in dat ze zich meer kunnen richten op de verkoop en montage
van de machines en geen logistieke issues meer moeten tackelen.
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Kwaliteit

Lemmens is gecertificeerd maar daarmee houdt onze
zorg en kennis voor kwaliteit niet op. Diverse klanten
vragen immers ook om kennis en kunde op
allerhande vlakken.
Wat we onder andere kunnen bieden is:
FAI (First Article inspection)
Een formele methode voor het leveren eerste delen
met een gerapporteerde meting voor het
product.
EMPB VDA 2 (Erstmusterprüfbericht)
Voordat een product in serieproductie kan gaan,
moet het onder realistische
serieproductieomstandigheden worden
geproduceerd en ter inspectie aan de klant worden
voorgelegd in een vastgelegd format.
PPAP level 3
Werkwijze voor het bemonsteren van nieuwe delen
binnen automotive. Het doel van het PPAP proces is
om zeker te stellen dat de ontwerp- en
productieprocessen van toeleveranciers van
producten en componenten voldoen aan de
ontwerpspecificaties. Daarnaast moet het
productieproces potentieel hebben om deze
producten / componenten consistent te produceren,
in lengte van dagen.
Statistische studies
Met onze specifieke kennis zijn wij in staat om
meetgegevens om te zetten in een studie die
aantoont wat de grenzen van het productieproces
zijn of waar nog bijgestuurd kan worden.

Jouw opdracht laten produceren door Lemmens?
Lemmens helpt jou graag bij het efficiënter inrichten van productieprocessen of het begrijpen
van de kostprijs van jouw product. Iedere opdracht is anders. Daarom gaan we graag met je in
gesprek over de beste oplossing voor jouw product.
Dit mag je verwachten van Lemmens
• Korte doorlooptijd
• Scherpe prijs
• Oplossingsgericht
• Vakkundig personeel
• Breed inzetbaar

Contact
Industrieterrein ‘De Waterlaat’
Galgenberg 3
5571 SP Bergeijk
T +31 (0) 497 57 25 47
info@solidmachining.solutions

KvK nummer: 17208325
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