LAST ECHNIEK

BERICHTEN - september 2017

Veiliger, eenvoudiger en
productiever werken
Dit jaar zal Dumeta voor de tweede keer deelnemen
aan Schweissen & Schneiden. Het bedrijf uit Oldenzaal heeft zich gespecialiseerd in producten die erop
zijn gericht om ergonomisch verantwoord, veilig en
productieverhogend te werken. Zo zal Dumeta onder
andere manipulatoren, lasrolstellingen en een buisrotatiesysteem laten zien, maar ook verschillende modellen zwenkarmstellingen met een opslagcapaciteit
tot 3.000 kg per laag.

“Deze worden steeds belangrijker, in verband met aandacht voor ergonomisch verantwoord werken, arbeidsveiligheid en verlaging van de arbeidskosten”, aldus Jos
Lotgerink, oprichter en eigenaar van Dumeta.

Beursprimeurs
Naast de bekende Giromatic zal Dumeta een nieuw instapmodel van dit manipulatie-systeem laten zien: de DGPMM-VLC. Dit model is bedoeld voor werkstukken met
een gewicht van 500 kg tot 1.000 kg. Als tweede primeur
presenteert het bedrijf een nieuw buis-rotatiesysteem
voor lassen, slijpen en snijden. Het systeem, voorzien
van PU-wielen, heeft een capaciteit van 500 kg, is elektrisch kantelbaar en motorisch in hoogte verstelbaar.

Zwenkarmstellingen
Bezoekers van de stand kunnen ook kennismaken met
de vertrouwde Dumeta-producten op het gebied van
manipulatie en handling. Daarbij gaat het vooral om
zware en grote werkstukken. De door Dumeta ontwikkelde zwenkarmstellingen zijn inmiddels in 36 modellen
verkrijgbaar, met opslagcapaciteiten die uiteenlopen van
750 tot 3.000 kg per laag. Verder zal de nadruk liggen
op hydraulisch in hoogte verstelbare manipulatoren.
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Tijd voor een gesprek
Tijdens de beurs zal Dumeta ook de nieuwe huisstijl presenteren, waaronder een nieuw logo. Jos Lotgerink ziet
zijn deelname aan Schweissen & Schneiden vooral als
een goede gelegenheid om het eerste contact te leggen met potentiële klanten. “De bezoeker heeft de tijd
genomen om de beurs en onze stand te bezoeken. Hij
heeft dus ook tijd voor een gesprek, zonder dat er andere werkzaamheden op hem liggen te wachten. Wellicht mondt dit uit in een opdracht. Of dit nu direct is, of
over een jaar: een goede eerste indruk is heel belangrijk.”
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