Al meer dan 50 jaar richt Gerritsen van Groningen
zich op het vervaardigen van hoogwaardige
metalen producten. Van idee tot 3D tekening, van
concept tot eindproduct met een tevreden klant
als uitgangspunt. De eindproducten van Gerritsen
van Groningen worden toegepast in een grote
diversiteit van systemen. Deze zijn o.a. terug te
vinden in de machinebouw, automobielindustrie,
verlichtingsindustrie en medische industrie. Deze
branches

vergen

ieder

haar

eigen

vakkundigheden en dat maakt ons een veelzijdige
partner die u van A tot Z kan ontzorgen. Door de
vele competenties kunt u een breed scala aan
bewerkingen bij één partner onderbrengen.
Ons doel is u van dienst te zijn met Achterhoeks
vertrouwen, gekarakteriseerd door flexibiliteit en
een klantgerichte aanpak. Voor u als klant
resulteert dit in korte lijnen waarin een goede
afstemming kan plaatsvinden. Als familiebedrijf
blijven wij voortdurend streven naar optimalisatie
van competenties en productietechnieken.
Naast metaalbewerking kunt u bij ons terecht voor
aluminiumbewerking en het poedercoaten van
uw producten. Kortom, bent u opzoek naar een
veelzijdige

partner

metaalbewerking,

gebied

van

aluminiumbewerking

op

het

of

poedercoating neem dan contact met ons op.

Gerritsen van Groningen is gespecialiseerd in plaatbewerking voor verscheidene industrietakken.
Enkele van onze specialiteiten zijn: stansen, dieptrekken, ponsnibbelen, lasersnijden, CNC forceren, CNC
frezen, CNC draaien, zagen, kanten, lassen, kralen, boren en trommelen. Door een modern machinepark
in te zetten, zijn wij in staat om snel en probleemloos maatwerk van een hoog niveau te leveren. Van
begin- tot eindproces kunnen we u assisteren waardoor u vele bewerkingen bij één partner kunt
onderbrengen.
Bij Gerritsen van Groningen hebben wij de volgende mogelijkheden op het gebied van
aluminiumbewerking:

Zowel voor enkel stuks als voor grote series bent u bij Gerritsen van Groningen aan het juiste adres.
Graag denken wij met u mee om gezamenlijk tot het beste resultaat te komen, zowel in kwaliteit,
maakbaarheid, als in prijs.

Het stansen van producten behoort tot onze dagelijkse
routine. Wij beschikken over 7 stansmachines, met een
perskracht variërend van 63 tot en met 160 ton, met de
mogelijkheid om het proces te versnellen door het
materiaal

aan

te

voeren

met een

automatische

bandaanvoer (coil). Gerritsen van Groningen is in staat
om 140 slagen per minuut te genereren. Hiermee kunnen
wij concurrerend produceren en voor u een aantrekkelijke
prijs aanbieden.

Met onze 2D afdeling zijn we in staat om kwalitatief,
kostenefficiënt en duurzame uitslagen te produceren. Bij
Gerritsen van Groningen kunt u terecht voor zowel het
ponsnibbelen als lasersnijden van uw producten. Het
ponsnibbelen biedt veel mogelijk, zo kunnen met onze
machines op vormingen, verzinkingen, schroefdraad of
speciaal naar wens ontworpen vormen geponst worden.
Wij maken gebruik van een ponsmachine met revolver,

Voor seriematige orders is het stansen van uw producten

waarin 58 verschillende ponsen en 2 automatische

een goed passende mogelijkheid. Voor kleine series of

indexeringsponsen geïnstalleerd kunnen worden. Voor de

enkelstuks is een goed alternatief het ponsnibbelen of

meest complexe producten bent u bij Gerritsen van

lasersnijden van uw producten. Ook dat behoort tot onze

Groningen aan het juiste adres.

competenties.

De maximale afmetingen die wij kunnen ponsen zijn 2500

De maximale perskracht waar wij over beschikken is 1600
kN. en maximale afmetingen van de tafel zijn 1300 x 800
mm (l x b).

x 1000 x 4 mm.
Wilt u liever uw producten lasersnijden? Wij kunnen
formaten tot 3000 x 1500 x 5 mm tot in precisie snijden.

Gerritsen van Groningen is gespecialiseerd in het frezen

Gerritsen van Groningen is gespecialiseerd in forceren.

van aluminium, rvs of andere metalen producten. Wij

We

beschikken

3-assige

computergestuurde forceerautomaten, waaronder de

verspaningsmachines die met een roterende frees

Leifeld SC 205. Dit is de eerste forceerautomaat van deze

gelijkmatig materiaal verwijderd. Met het 3-assig frezen is

serie in Nederland. Door een modern machinepark zijn wij

de bewerkingsmachine alleen in staat om vanaf bovenaf

in staat om snel en probleemloos maatwerk van een

producten te bewerken. Door de producten alvorens op

hoog niveau te leveren.

over

de

meest

innovatieve

de computer te kunnen voorprogrammeren kan er zeer
efficiënt gewerkt worden en kunnen wij werken met zeer
lage toleranties om een perfect halffabricaat te leveren.
Onze CNC-freesmachine is geschikt voor frezen tot een
afmeting van 1100 x 500 mm. Naast het frezen van diverse
soorten metalen (staal, rvs, aluminium) kunt u ook bij ons
terecht voor het frezen van kunststof.

hebben

de

beschikking

over

moderne

Diverse materialen, zoals staal, rvs, aluminium, koper en
messing kunnen bij ons worden geforceerd. Daarbij
kunnen allerlei vormen worden gecreëerd: cilinder-,
kegel- of bolvormen en vlakke vormen met een rand.
De maximale diameter bedraagt 500 mm. De maximale
productlengte is 250 mm.

Bent u opzoek naar een bedrijf dat uw metalen

Vervolgens wordt het poeder naar het werkstuk

producten

een

getrokken door de elektrostatische lading. Door

beschermende oppervlakte? Wij zijn in staat uw

het elektrostatisch principe blijft het poeder

producten te poedercoaten of nat te lakken.

tijdelijk aan het bespoten object plakken.

Onze

laatste

Wanneer de thermohardende poeder wordt

technieken op het gebied van veiligheid, milieu

blootgesteld aan een verhoogde temperatuur

en kwaliteit om uw producten van een zo lang

in de tunneloven begint het te smelten en vloeit

mogelijke levensduur te voorzien. Door metaal

het uit op het product.

kan

voorzien

lijnen zijn voorzien

van

van de

of staal te poedercoaten, krijgt het product
extra bescherming, zorgt het voor minder
onderhoud en krijgt het product een strak
uiterlijk in iedere gewenste RAL-kleur.
Het

proces

van

poedercoaten

De kracht van Gerritsen van Groningen is dat u
uw producten bij ons kunt laten produceren om
ze vervolgens ook te laten poedercoaten.
Hiermee voorkomt u wachttijden en kunnen wij

gaat

bij

Gerritsen van Groningen volautomatisch. De te
poedercoaten materialen worden eerst ontvet
en gefosfateerd. De poedercoating wordt
aangebracht op de producten door het poeder
te spuiten met een elektrostatisch spuitpistool.
Het spuitpistool geeft de poeder een negatieve
elektrische lading mee. Het poeder wordt
richting het product, dat geaard is, gespoten.

de kwaliteit waarborgen die u van ons gewend
bent.
Naast

poedercoating

zijn

wij

ook

gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling
van metalen, zoals trommelen (afbramen) en
zandstralen.
Gerritsen van Groningen beschikt over een
poedercoatlijn

voor

onderdelen

met

een

afmeting van maximaal 3000 x 1500 x 1500 mm
(l x b x h).

Met ruim 50 jaar ervaring produceren wij grote

Wij

en kleine series producten voor verschillende

verlichtingsindustrie in de meest uiteenlopende

markten, bedrijfstakken en industrieën in zowel

vormen en metalen. Dit kunnen lampenkappen

Nederland als buitenland. De eindproducten

zijn

van Gerritsen van Groningen B.V. worden

moderne

toegepast

in

een

diversiteit

voor

producten

klassieke

verlichting,

modellen

behoren

voor

de

maar

ook

tot

de

van

mogelijkheden. Tevens produceert Gerritsen

systemen. Deze zijn o.a. terug te vinden in de

van Groningen B.V. diverse onderdelen voor de

machinebouw,

ventilatie-industrie,

verlichtingsindustrie

grote

vervaardigen

automobielindustrie,
en

medische

waaronder

bijvoorbeeld

sector.

dakdoorvoeren en ventilatieroosters. Voor de

Daarnaast bieden wij ondersteuning en advies

productie van deze onderdelen worden de

bij het ontwikkelen van deze onderdelen.

technieken dieptrekken en forceren gebruikt.
Zowel kleine als grote series kunnen worden
geproduceerd. Hiervoor beschikt Gerritsen van
Groningen

over

een

goed

geoutilleerd

machinepark met vakbekwame medewerkers.

Gerritsen van Groningen heeft als missie klanten van dienst zijn met toepassing van Achterhoeks
vertrouwen, dit houdt in dat wij te allen tijde kwalitatief waardige producten leveren, snelle levertijden
waarborgen dit totstandkoming door intern korte lijnen en directe communicatie met de klant.

Er wordt gestreefd naar kwaliteit en een hoge mate van efficiëntie gedurende het gehele
productieproces. Door gedreven specialisten in te zetten, kan de kwaliteit worden gewaarborgd.
Naast onze missie en visie vinden wij het van belang om ook maatschappelijk betrokken te zijn aan
lokale verenigingen, initiatieven en goede doelen. Gerritsen van Groningen is al decennialang
verbonden aan de Gaanderense voetbalclub, VVG’25 te Gaanderen. Daarnaast zijn wij verbonden aan
tennisclub Tega’74 en doneren wij jaarlijks een bedrag aan de stichting KWF Kankerbestrijding.

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij komen graag naar u toe
om persoonlijk kennis te maken, vanzelfsprekend bent u ook meer dan welkom bij Gerritsen van
Groningen B.V.
Het bedrijf is gevestigd in Terborg (Gelderland, regio Arnhem), tussen Doetinchem en Lichtenvoorde en
ligt nabij de Duitse grens.

