
  

| CNC Draaien 
Onze CNC draaibanken worden toegepast op metaal, aluminium, RVS, 
gereedschapsstaal en kunststof. Dagelijks werken we met CAD-CAM voor 
het optimaal draaien van verschillende metalen. Specificaties: 

 Allround 

 Doorsnedes van ø1mm tot ø800 mm 

 Lengtes t/m 3 meter 

 Gebruik van CAD/CAM systemen 

 Gecertificeerd materiaal (3.1 & 3.2) 

 Procescertificering (Lloyd’s & DNV) 

 Enkelstuks en seriematige producten 

 Afwerking mogelijk tot 0,2mu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Use our 
guts for 
creation of 
smart 
innovation, 

together. 
 

| Over ons 
Smart-M BV is een bedrijf dat zich met name richt op het bewerken van 
staal, roestvrijststaal, aluminium en kunststof. Kernactiviteiten hierbij zijn 
het draaien en frezen van onderdelen van halffabricaten. Alle bewerkingen 
worden door onze eigen deskundige medewerkers uitgevoerd. 
 
Naast het produceren hebben wij ook een eigen R&D afdeling waar wij met 
je meedenken, je adviseren en samen met jou producten verder 
ontwikkelen om zodoende jouw wensen en ideeën steeds verder te kunnen 
optimaliseren. 
 
De producten die wij fabriceren zijn zeer divers. Ze kunnen uiteenlopen van 
enkelstuks tot seriematige productie en van een klein onderdeeltje tot de 
assemblage van een compleet product.  
 
Afhankelijk van het doel bepalen we samen welke aanpak het best bij jouw 
idee past. We hebben een up-to-date machinepark, jarenlange ervaring en 
warme contacten met onze partners. Door deze gouden combinatie kunnen 
we jouw idee uitwerken tot een product van hoge kwaliteit. Voor én tijdens 
het proces heb je een volledig beeld van het toekomstige resultaat van jouw 
product. 

 

| CNC Frezen 
Met onze freesmachines verspanen we onder andere ijzer, RVS, metaal, 
aluminium en kunststof. Het CNC frezen gaat geheel computergestuurd via 
onze CAD-CAM systemen. Hierdoor kunnen wij zeer nauwkeurig te werk 
gaan. Voor elke toepassing op jouw product hebben wij de juiste machine. 
Specificaties: 

 Gebruik van CAD/CAM systemen 

 Gecertificeerd materiaal (3.1 & 3.2) 

 Procescertificering (Lloyd’s & DNV) 

 Enkelstuks en seriematige producten 

 Afwerking mogelijk tot 0,2mu 

 

| CNC Meten  
Tijdens het productieproces voeren wij verschillende meetcontroles uit. Zo 
meten we de afmetingen van producten en posities van verschillende 
diameters en gaten. Er worden verschillende meetpunten gebruikt, zodat je 
een nauwkeurig resultaat krijgt. De meetrapporten kun je digitaal en op 
papier inzien. Specificaties: 

 Meetrapporten 

 Geconditioneerde meetkamer 

 3D meetmachine 

 Afwerking mogelijk tot 0,2mu 

 

| Be Smart, neem contact op 
Wij durven de uitdaging aan om opdrachten aan te 
nemen die we nooit eerder hebben uitgevoerd. 
Uitdagingen zien wij als kansen. 
 
Benieuwd wat Smart-M voor jou kan betekenen? 

Ga naar de website 

| Smart Machining  
Bij Smart-M ben je verzekerd van: 

 Een kwalitatief goed eindproduct vrij van olie 

en bramen 

 Externe constante kwaliteit van producten 

 Complete administratieve afhandeling incl. 

certificering 

 Duidelijke all-in prijsafspraak door zowel 

Franco als Af fabriek 

 Grote diversiteit aan nabehandeling 

 Proactieve betrokkenheid bij de klant 

 Snel anticiperen op actuele ontwikkelingen van 

o.a. gereedschappen en materialen. 

 Een team met diverse en brede expertise 
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