Service in bewerkingstechniek

Metaalbewerking en Prototypebouw
TSP services richt zich als toeleverancier in de metaalbewerkingsbranche op:
* Vervaardiging van enkelstuks en kleine series produkten
* Realisatie van prototypes en testopstellingen
* Begeleiding van het uitbestedingstraject voor opdrachtgevers
* Projecten op gebied van produktieoptimalisatie
Onze toegevoegde waarde is met name de snelheid van leveren.
Bedrijfsfilosofie
Onze doelstelling is het opbouwen van een relatie met onze klant gebaseerd op
openheid en vertrouwen. Deze relatie moet voor beide zijden interessant zijn, waarbij
de klant het vertrouwen moet krijgen dat zijn probleem wordt opgelost. Door onze
servicegerichtheid en brede kennis van diverse bewerkingstechnieken kunnen wij u
als klant snel helpen.
Markt
TSP services beweegt zich binnen een breed gebied op de markt. Van de produktie van
eenvoudige machineonderdelen tot aan hoogwaardige precisie onderdelen, het wijzigen
van bestaande machines tot het ontwerpen van nieuwe speciale gereedschappen, op al
deze gebieden heeft TSP services ervaring.
Diverse bedrijven in de machinebouw, voedingsmiddelen-, metaalwaren-, halfgeleider- en
medische industrie behoren reeds tot de vaste klantenkring.
Vanaf de oprichting manifesteert TSP services zich als een vakbekwame en
betrouwbare toeleverancier en onderscheidt zich vooral in de markt door het realiseren
van orders met zeer korte doorlooptijden. Dit wordt bereikt door zeer gemotiveerde en
flexibele vakmensen met daarnaast samenwerking met een aantal preferred suppliers.
Bewerkingen
Het huidige machinepark van TSP services is ingericht op het vervaardigen van enkel
stuks en kleine series.
Bewerkingen als frezen, draaien, boren, tappen en plaatwerk zijn geen probleem. Maar ook
het slijpen van uw snijgereedschappen is geen probleem. Door samenwerking met
collegabedrijven kunnen ook de bewerkingen zoals zinkvonken, draadvonken, co-slijpen en
rondslijpen uitgevoerd worden. Hierdoor is het mogelijk om het complete aanmaakproces
van een pakket aan onderdelen uit te voeren.
TSP services heeft ervaring met het bewerken van een veelheid aan materialen zoals:
aluminium, brons, staal, roestvaststaal, gereedschapstalen, hardmetaal, keramiek en
kunststof.
Verder kunnen projecten inclusief engineering(2D en 3D) en/of montage uitgevoerd worden.
Hierbij kan men denken aan de optimalisatie van produktietools/-processen, de aanmaak van
speciale hulpgereedschappen, matrijzen, snij-buigstempels etc.
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