
PENTA LASER SWING 3015 
6KW IPG
In  zijn  uitgebreide  machinepark  beschikt
Mannen van Staal over zet- en kantban-
ken, CNC-buigmachines en verschillende
lasunits, meerdere verspanende machines
en  een  waterstraalsnijder  van  het  eerste
uur.  Eind  2021  kwam  er  nog  een

machine  bij:  een  Penta  Laser  Swing
3015-fiberlaser.
Simon Zijlstra, verantwoordelijk voor pro-
jectbegeleiding  en  verkoop:  "De Penta
Laser Swing geeft ons extra flexibiliteit bij
het snijden van platen met een dikte van
1 tot 25 mm en afmetingen van 3.000 x
1.500 mm.  Door  de  hoge  snelheid  en
nauwkeurigheid kunnen we de productie
in  eigen  beheer  houden.  De materialen
en  diktes  zijn  beschikbaar  in  een  data-
base, waardoor we snel kunnen schake-
len,  met  een  gegarandeerde,  hoge
snedekwaliteit."

KORTE LIJNEN, UITERST EFFICIËNT
"Op basis van eerdere goede ervaringen
met Carmitech kochten we de lasersnijder
bij  hen",  vervolgt  Zijlstra.  "Zij  zorgden
voor de levering, opbouw en inbedrijfstel-
ling. Dat gebeurde door uitstekende mon-
teurs, die bij eventuele vragen nog steeds

op elk  moment eenvoudig en laagdrem-
pelig te bereiken zijn. We kunnen via een
appgroep een berichtje sturen, en krijgen
dan veelal binnen een uur een antwoord,
zodat onze productie niet hoeft stil te lig-
gen. Lekker flexibel,  net als de lasersnij-
machine zelf."
Carmitech zal met Penta Laser-vlakbedla-
sers  aanwezig  zijn  op Euroblech (25–
28/10/2022).

In 1985 startten Theunis en Lize 

Bakker met 'Mannen van Staal'.

Een stoere, creatieve naam voor

een dito bedrijf met een eigen 

engineeringafdeling en een 

uitgebreid machinepark. 

Hier worden zowel robuuste 

constructies als serieuze 

kunstwerken en 'design' 

ontworpen en gemaakt.

PENTA-LASERSNIJMACHINE 
VERHOOGT FLEXIBILITEIT
BIJ 'MANNEN VAN STAAL

Mede dankzij deze snelle, uiterst nauwkeurige Penta Laser Swing-lasersnijder kan Mannen van Staal de productie in eigen 
beheer houden, wat korte levertijden helpt garanderen

RUIM AANBOD

Carmitech verdeelt naast Penta 
Laser-vlakbedlasers ook plaat- en 
buislasers (Penta Laser), kantban-
ken, tapmachines en inpersmachi-
nes (CoastOne). Ook biedt het 
bedrijf borstelmachines en oplos-
singen voor opslag en logistiek. 
Het bedrijf bedient zowel Neder-
land als België.

MEER INFO OVER
DE PENTA LASER-
VLAKBEDLASERS

via de code of surf naar
www.pentalaser.nl
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