
Toepassingsgebieden o.a.
Baggerindustrie, scheepsbouw, offshore, petrochemie, machinebouw en voedselindustrie.

Leveringsprogramma o.a.
Diverse soorten assen waaronder pompassen, schroefassen, cutterassen.

Walsrollen, cylinderstangen. Roerkoningen en gesmede ringen.

Maatwerk, diverse bewerkingsmogelijkheden, reparatie en revisie.

Gesmede producten
Matecs levert gesmede producten die onder meer hun toepassing vinden in de baggerindustrie, scheeps-

bouw en/of machinebouw. Deze gesmede producten worden in Matecs’ machinefabriek middels diverse  

technische metaalbewerkingen tot in precisie vervolmaakt en veelal volledig gereed gemaakt voor direct 

gebruik. Zo vervaardigt en bewerkt Matecs bijvoorbeeld assen voor uiteenlopende toepassingen. 

Matecs produceert en levert complete producten, maar voert daarnaast ook diverse metaaltechnische  

bewerkingen uit waarbij opdrachtgevers zelf materiaal of producten aanleveren. Als extra dienstverle-

ning kunnen tevens alle chemische en mechanische materiaaltesten uitgevoerd worden die vereist zijn. 

Ook keuringen en certificeringen kunnen door ons worden geregeld, hiervoor werken we samen met 

onafhankelijke inspectiediensten. 

Zeker wanneer het aankomt op korte levertijden weet men Matecs als leverancier, maar ook als bewer-

kings- en revisiebedrijf, te vinden. Afhankelijk van de specifieke wensen van de klant en de uiteindelijke 

belasting van het materiaal in zijn toepassing, kunnen producten door Matecs van zowel laag- als hoog-

gelegeerd smeedstaal vervaardigd worden. 

Door goede contacten met de eindgebruikers van onze producten en een nauwe samenwerking met 

diverse toeleverbedrijven en partners in de techniek, zijn wij in staat om ver mee te denken. We komen 

met concrete oplossingen en die we vervolgens realiseren. Juist het complete proces -van adviseren,  

meedenken, oplossen, inkopen, produceren, bewerken, inspecteren, keuren tot leveren- beschrijft het 

beste waar de complete en flexibele dienstverlening van Matecs voor staat.
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Productoverzicht

Matecs is een ijzersterke en betrouwbare partner voor totaaloplossingen in metaal: van klein tot groot, van rechttoe-rechtaan 
tot zeer complex en precies. Wij zijn op ons best wanneer we u van a tot z kunnen ontzorgen met: advies op maat, (pre)engineering, 
constructiewerk, volledige productie, (CNC) metaalbewerking, assemblage, revisie, inkoopondersteuning, uitbesteding en logistiek.   

Meer actuele informatie vind u op www.matecs.nl


