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Ons DNA
Over WEMO
WEMO is een familiebedrijf in Nederland met meer dan 55 jaar ervaring in
plaatbewerking en machinebouw. Wij ontwerpen, bouwen en installeren op
maat geconfigureerde productielijnen voor ponsen, buigen en verbinden van
plaatwerk voor klanten over de hele wereld. Wij bieden de complexe realisatie
van productielijnen met behulp van het productontwerp van de klant. We
hebben verschillende technieken voor plaatbewerking ontwikkeld, waardoor
we in staat zijn om voor vrijwel elk probleem een passende WEMO-oplossing
te bieden.
Dankzij ons uitgebreide en betrouwbare agentennetwerk hebben we een goede
wereldwijde dekking voor onze diensten kunnen realiseren. We kunnen alle
materiaalsoorten bewerken, van metalen met een hoge treksterkte tot extreem
dun aluminium, zowel onbehandeld als behandeld (voorgeschilderd, met of
zonder folie, enz.).
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PBL-4000

Kopzijde links CNC-buigen
(met auto wisselsysteem)

voor plafondpanelen

Lange zijdes
CNC-buigen

Kopzijde rechts CNC-buigen
(met auto wisselsysteem)

Ontstapelen

Draaien

Breedte: 7 m

Laden

Lengte: 25 m
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PBL-4000
voor plafondpanelen
Technische specificaties
Productiesnelheid

6 - 15 sec. / prod.

Type materiaal

Staal - RVS - Aluminium

Gebogen breedte

70 - 1.500 mm

Materiaaldikte

0.5 - 2 mm

Gebogen lengte

300 - 4.000 mm

Aandrijving

Volledig elektrisch aangedreven, CNC-buigen

Belangrijkste voordelen
	De hoogste productie van producten per shift
	Seriegrootte van 1 mogelijk
	Geen omsteltijd door het geïntegreerde wisselsysteem
	Flexibel voor toekomstige productsoorten
	Reageer snel op de vraag van uw klanten
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Buigvorm voorbeelden

ADD-ON

Plaat Ponsen / Buigen
Plaatponsen wordt toegepast wanneer hoge
flexibiliteit en productiviteit een belangrijke rol

Plaatponsen

speelt in het productieproces. Het ponsen van
platen begint met het losse plaat en wordt uitgevoerd met behulp van standaard thick turret
gereedschappen of speciale gereedschappen.

ADD-ON

Coil Ponsen / Buigen
Coilponsen garandeert een hoge productiviteit en
lage kosten. Zijsnijders in het ponsstation verhogen
de flexibiliteit, waardoor coilwisselingen overbodig
worden en de beschikbaarheid van uw lijn toeneemt.
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Coil ponsen

ADD-ON

Automatisch
ontstapelen
Geautomatiseerd ontstapelproces met Automated
Guided Vehicles voor jouw plafondpanelen.

AGV
AGV
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ADD-ON

Extra laadpositie
Extra laadpositie perfect voor Batchgrootte 1 productie.
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ADD-ON

Platenmagazijn
Platenmagazijn voor productie vanaf batchgrootte 1.
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Hoekmeting

ADD-ON

Hoek
correctiesysteem
Dit hoekcorrectiesysteem garandeert first time right productie
en perfecte reproduceerbaarheid dankzij nauwkeurige optische
hoekmeting.
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ADD-ON

Machine
design
De productielijnen voor plaatstaal van WEMO staan
voor hoge kwaliteit, optimaal gebruiksgemak en
een hoge productie-efficiëntie. Onze productie
lijnen kunnen worden uitgerust met een fantastisch
design. Een moderne, kleurrijke en extreem sterke
behuizing voor correcte bescherming, veiligheid en
presentatie.

Belangrijkste voordelen
Mooi design
Optimale operator veiligheid
Gemakkelijk toegang voor onderhoud
Geluidsreductie
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ADD-ON

Lean 4.0 software
WEMO-software biedt een duidelijke en gebruiksvriendelijke visualisatie van

Wat levert dat op?

alle relevante informatie over primaire processen binnen de productie en de
technische afdeling.

WEMO-modules hieronder geven u volledig inzicht
in verschillende facetten van uw productieproces:
Verhogen van leverbetrouwbaarheid

Optimalisatiesoftware

Reduceren van kostprijs per product

WEMO-modules hieronder geven u volledig inzicht in verschillende

Managen van omsteltijden

facetten van uw productieproces:
OEE berekenen & rapporteren
Productieplanning & ERP-koppeling
Real-time operator koppeling
Instructies & kwaliteitsmanagement
Traceability
Monitoring van productieparameters
Onderhoud & beheer
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Borgen van toenemende kwaliteitseisen
Inzicht in energieverbruik
Voorspellen van personeels bezetting
Eenvoudig afleesbare flexibele planning
Beheersing van materiaalgebruik
Papierloze productievloer
Inzicht in productieparameters
Significante stijging van de productie output

ADD-ON

Remote assistance
Via de WEMO applicatie krijgt uw operator direct toegang tot onze WEMOCARE
service experts. Via de intelligente bril worden oplossingen en adviezen in
realtime aangedragen. Er is direct verbinding en met behulp van precieze
beelden wordt direct ingezoomd op de bestaande problemen en/of oplossingen.
Dat bespaart tijd en heel veel extra kosten zoals transport e.d.
Zo is WEMO wereldwijd live bereikbaar. Voor iedereen. Ongeplande
stilstand behoort definitief tot de verleden tijd.
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Plafondpanelen
De plaatbewerking productielijnen van WEMO
produceren Plafondpanelen tot een lengte van 4000
mm en een breedte van 1500 mm. Deze kwalitatief
hoogwaardige productielijnen zijn geschikt voor de
verwerking van aluminium, staal en roestvrijstaal.
Door de hoge output van deze lijnen garanderen wij u de
laagste kosten per product.
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WEMOCARE
Customer support
Om te zorgen voor de vereiste operationele prestaties gedurende de gehele
levensduur van zijn producten, biedt WEMOCARE een groot aantal levens
cyclusdiensten aan ter ondersteuning van meer dan 100 klanten wereldwijd.

Preventief onderhoud

Inspectie

Upgrade & ombouw

Een lange levensduur met zo min mogelijk

Een zorgvuldig uitgevoerde inspectie geeft een exact

Slimme upgrade- en ombouwpakketten waarmee

storingen, dat is de essentie van WEMO.

beeld van de staat van uw machineonderdelen.

u uw machine kunt optimaliseren.

Warranty extension

Reserve onderdelen

Training & scholing

Om uw garantie te optimaliseren, bieden wij u

Snelle en deskundige levering van onze

Effectieve scholing zal de output en de levensduur

een aanvullende verlengingsgarantie.

hoogwaardige machineonderdelen.

van uw machine aanzienlijk verhogen.
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Wij maken geautomatiseerde productielijnen voor deze prachtige bedrijven

Bending the world
into a better shape.

Larenweg 38

Telephone +31 73 640 76 40

info@wemo.nl

5234 KA ‘s-Hertogenbosch

Helpdesk +31 73 640 76 60

wemomachines.com

