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BUDI, VOOR UW OVERALL
EQUIPMENT EFFECTIVENESS
Overall Equipment Eﬀectiveness, dat is het totale
rendement van uw productielijn. Dit rendement staat
onder druk bij lastige, kleinschalige of nieuwe producties;

Budi is de ideale logistieke partner in lasersnijden,

het machinepark moet worden aangepast of uitgebreid,

watersnijden en CNC-kanten. Bij Budi wordt uw

met veel extra werk voor uw mensen. Budi streeft ernaar

tevredenheid gegarandeerd. Door onze ‘process

haar machines zo eﬃciënt mogelijk in uw productielijn

perfection people’, wordt uw wens exact vertaald

te passen. Budi in uw productieproces betekent zo een

naar een passend eindproduct voor een eerlijke

verbetering van uw Overall Equipment Eﬀectiveness.

prijs. Budi maakt daarbij gebruik van de meest
geavanceerde machines van SafanDarley, Mitsubishi

Al veel metaalconstructiebedrijven hebben dé oplossing

Electric en Resato. Van tekening tot eindproduct: bij

ontdekt: uitbesteden bij Budi!

Budi het snelst voor elkaar.

DE MOGELIJKHEDEN
VAN BUDI OP EEN RIJ
- Lasersnijden: staal en RVS tot 20mm, aluminium tot 10mm.

- CNC-kanten: tot 5 meter lange producten kunnen worden

Tot een maximum afmeting van 4x2 meter.

gekant, met een maximum tonnage van 320 ton.

- Watersnijden: vrijwel elk materiaal kan watergesneden

- Korte doorlooptijden: kleine oplagen kunnen vaak binnen

worden: metaal, kunststof, rubber, glas en hout.

enkele dagen geleverd worden.

Tot 100mm dik, en tot maximaal 6x3 meter.

- Trommelen en lassen.

UITBESTEDEN BIJ BUDI
IN 3 SNELLE STAPPEN
U levert digitaal uw 2d of 3d tekeningen

1

Budi maakt waar nodig 2d uitslagen die

Het materiaal wordt zorgvuldig

gereed zijn voor het laser- of watersnijden

gesneden en eventueel gekant, en u

en cnc-kanten.

ontvangt uw product(en).

2

3

LASERSNIJDEN

WATERSNIJDEN

Lasersnijden van plaatwerk heeft de laatste jaren

Voor het snijden van sommige plaatmaterialen is

een enorme vlucht genomen en wordt steeds vaker

watersnijden de beste optie. Waterstraalsnijden kan

toegepast voor een eﬃ ciënter productieproces in de

tot extreme diktes plaatmateriaal, en is op vrijwel elke

constructie- en machinebouw. Slimmer produceren

soort materiaal te gebruiken. Bij watersnijden komt

zorgt immers voor een verbeterde concurrentiepositie.

weinig tot geen warmte vrij, waardoor de materialen

Budi beschikt over de modernste Mitsubishi

niet worden aangetast of vervormd. Ook kan onze

lasersnijtechniek voor staal, RVS en aluminium.

Resato watersnijder schuine kanten tot een hoek van
maximaal 55 graden snijden!

CNC-KANTEN

VOORRAAD

Ook voor kantwerk kunt u bij Budi uitstekend terecht.

Om de toelevering van uw product zo snel en

Met onze SafanDarley kantmachines kunnen wij tot een

eﬃ ciënt mogelijk te maken heeft Budi een grote

lengte van 5 meter en met een maximum van 320 ton

verscheidenheid aan plaatmateriaal op voorraad.

druk plaatmateriaal nauwkeurig zetten.

Daarmee is Budi in staat om zeer snel te leveren tegen
lage kosten. Of het nu gaat om slechts enkele stuks of
een grotere oplage, Budi levert het snelste resultaat,
100% volgens uw speciﬁ caties.

CONCURRERENDE PRIJZEN
De aanschaf van een laser- of watersnijmachine is

toeleveren van plaatwerk(delen) aan machinefabrieken

een aanzienlijke investering en het bedienen van de

en constructiebedrijven. Door Budi’s ﬂ exibiliteit kan er

machine vraagt grondig getraind personeel. Voor veel

tijdens het bewerkingsproces vaak meerdere orders

constructiebedrijven is dat niet rendabel. Bij Budi is er

gecombineerd worden, waardoor deze voor een

bewust gekozen voor de aanschaf van ultramoderne

concurrerende prijs kunnen worden aangeboden.

snijmachines, en is daarbij gespecialiseerd in het

CONTACT
Heeft u nog vragen of wilt u een oﬀ erte? U kunt ons

Zuid-Holland, Zeeland en een groot deel van Noord-

bereiken per telefoon op 0187 63 93 91, e-mailen

Brabant gemakkelijk en supersnel bedienen.

(info@budi.nl) of onze website (www.budi.nl) bezoeken.

En vanwege ons vakmanschap weten ook opdracht-

Zo ontdekt u wat de ideale logistieke partner voor u kan

gevers uit de rest van Nederland ons te vinden.

betekenen. Vanuit onze vestigingsplaats Ooltgensplaat
op het eiland Goeree-Overﬂ akkee kunnen we

Budi: the Process Perfection People.

BUDI
Dorpsweg 10A
3257 LB Ooltgensplaat
The Netherlands
Tel +31 187 63 93 91
info@budi.nl
www.budi.nl

The Process Perfection People.

