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Richting geven aan trends
In de snel veranderende wereld van de maakindustrie
is er een toenemende behoefte aan klantspecifieke
oplossingen. Daarnaast groeit de wens naar kleine series
en verschillende varianten. Metaalplus heeft hierop
ingespeeld door de organisatie en het productieproces
van buis- en plaatvorming producten op deze trends af te
stemmen. Hierdoor zijn we in staat om slimme combinaties
te maken in zowel handmatig als gerobotiseerd lassen.

Robotlassen?
Metaalplus maakt ook
kleine series rendabel!

De relatie met onze klanten is gestoeld op een langdurige
en intensieve samenwerking. De expertise van onze
medewerkers speelt daarin een grote rol. Elke aanvraag
beoordelen we namelijk zeer kritisch. Onze stelregel:
‘Goed is goed…, maar het kan óók slimmer.’ Dat is ook de
uitdaging die we samen met de klant aangaan. En juist
dát, is Metaalplus.

Kennis delen met een ‘open mind’
Zuinig op de klantwaardering
Ons uitgangspunt is dat we de klant willen ontlasten
door actief mee te denken vanaf de ontwerpfase tot en
met de aflevering van het product. In een voortdurende
wisselwerking durven we elkaar te stimuleren om te
innoveren, vooruit te denken en bij te sturen als dat
nodig is. Deze slagvaardigheid levert een wezenlijke
bijdrage aan de klantwaardering. Daar zijn we dus ook
heel zuinig op.

Sneller en slimmer
In het gehele bedrijfsproces zoekt Metaalplus
continu naar snellere, slankere en slimmere
methodes. Deze ‘lean-filosofie’ vraagt van onze
medewerkers een hoge mate van zelfstandigheid.
Ze hebben de verantwoordelijkheid om
verbeteringen van het proces te initiëren en
krijgen ondersteuning en begeleiding om op
deze manier te kunnen werken. Zo ontstaat er
een werkklimaat met betrokken medewerkers die
zichzelf én de werkprocessen continu verbeteren.
lean product-engineering en
prototype-bouw

Toegevoegde waarde door
productontwikkeling

lean produceren (flexibel en efficiënt)
lean aanleveren (JIS)

Duidelijkheid boven alles

Ons karakter
Samenwerken met Metaalplus betekent dat u kiest voor ons karakter en te maken krijgt
met onze instelling en werkwijze. Graag stellen wij ons op basis van zes kenmerken en
kernwaarden aan u voor.

Waarde toevoegen
De onderscheidende en toegevoegde waarde van Metaalplus
zit in de verantwoordelijkheid die
wij nemen in de ontwerpfase van
een opdracht. We zijn gewoon
té eigenwijs om een opdracht
klakkeloos uit te voeren. We
denken er eerst heel goed over
na, zoeken verbeterpunten in het
ontwerp, in de voorbereiding en in
de uitvoering. Dat garandeert de
klant uiteindelijk extra toegevoegde
waarde.

Voorbewerking
van metaal
Onze medewerkers op de
afdeling ‘voorbewerking’ maken
componenten gereed voor het
lassen. Daarbij worden de meeste
producten geautomatiseerd
vervaardigd. Om die reden
hanteren we in de voorbewerking
een uiterst accurate maatvoering.
Hierbij zijn wij speciaal gericht
op de bewerking van speciaalprofielen, kokers en stafmateriaal.

Maatwerk in lassen
Door onze unieke werkwijze
zijn we snel en effectief in de
voorbereiding. Denk hierbij aan
het maken van een slimme lasmal,
het (offline) programmeren van
lasrobots en het maken van
3D-tekeningen.
Het voordeel voor de klant? Oók
kleinere series maken we technisch
geschikt én rendabel voor
robotlassen.
Nr. 1 in robotlassen
Offline programmeren
Slimme lasmallen

een beter product
een efficiënter
productieproces
een betere manier
van leveren

Partnership

Conserveren
Metaalplus beschikt over een
unieke conserveerafdeling
waar uiteenlopende
conserveertechnieken worden
uitgevoerd als aanvulling op de
constructiewerkzaamheden. Het
voordeel voor onze klanten is dat
ze de mogelijkheid hebben om
op één adres systeeminkopen te
doen.

Wij vinden dat metaalbewerking
een ‘open mind’ vraagt om kennis
met derden te willen delen om
daarmee de verbetering van
processen, productie én producten
te realiseren. Daarom zijn we altijd
op zoek naar nieuwe, innovatieve
partners die willen samenwerken
op basis van:
vooruit durven denken
en meedoen
verlagen van integrale kosten
aantrekkelijke prijsprestatie-voorwaarden
problemen binnen
24 uur oplossen
feedback om processen
te verbeteren

Duidelijke afspraken
Samenwerken met Metaalplus
betekent heldere afspraken
maken over levertijden en het
afleveren van producten op de
juiste plaats en afgesproken tijd.
Onze planning, productie en
logistiek zijn erop gericht dat we als
systeemleverancier van OEM-ers
op het hoogste niveau presteren.
Onze leverbetrouwbaarheid
bedraagt 99,8%.
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